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Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

Bu yılki Paris Air Show’a Türkiye’nin sanayi olarak katılımı -her ne kadar bu katılımın, 
havacılık sanayisi için koyulan hedeflerle çok fazla uyumlu olmadığını düşünüyor 
olsak da- geçmiş yıllarla mukayese edildiğinde, çok daha üst seviyedeydi. Bu yıl, önceki 

fuarlardan farklı olarak ROKETSAN da TUSAŞ ve TEI’nin yanında saf tuttu; kümelenmeler ve 
bazı KOBİ’ler de bu cepheye destek verdi; Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir 
ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ekibi de fuara katılarak hem Türk firmalarına destek oldu
hem de havacılık ve uzay sanayisinin nabzını tuttu.
Türk havacılığı adına fuarın en önemli gündem maddesi ise Bölgesel Uçak Projesi ve bu kapsamda
TRJet’in kuruluş haberi oldu…
Burada bir parantez açarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 21 Haziran’da açıklanan,
2014 yılının savunma ve havacılık alanındaki ihracat şampiyonlarına bir bakalım:
1. TUSAŞ
2. TEI
3. ROKETSAN
Biraz geçmişe doğru giderek 2012 ve 2013 yıllarının sıralamalarına bakacak olursak son 3 yılda;
1- TUSAŞ’ın zirveyi kimseye kaptırmadığını,
2- Onu TEI’nin takip ettiğini, 
3- Listede bu yıl ROKETSAN’ın kurulduğu 3’üncülük koltuğunun ise sürekli el değiştirdiğini
görüyoruz.
Bu liste, Türkiye’de, sektörün geleceğinin nasıl şekilleneceğine dair ipuçlarını da barındırıyor.
Şöyle ki:
İlk iki firmanın son 3 yılda aynı kaldığı bu sıralamada, ilk iki sırada belirleyici unsurun, havacılık 
alanında; özellikle de sivil / ticari havacılık alanında yapılan satışların olduğunu söyleyebiliriz. 
3’üncülükte ise bugün için belirleyici unsurun, savunma alanında yapılan yurt dışı satışlar olduğu 
görülüyor. Havacılık alanında yapılacak satışların artmasıyla birlikte, listedeki “salt savunma 
ihracatı”nın ağırlığı daha da düşecektir.
Parantezimizi kapatıp, bu tespitler ışığında, gelişmeleri yerinden takip ettiğimiz Paris Air Show’a 
geri dönecek olursak…
Detaylarını ilgili haber ve söyleşilerde sizlere ulaştırdığımız Bölgesel Uçak Projesi’ne ilişkin farklı 
kaynaklardan gelen haberler, bu aşamada projenin nasıl ilerleyeceği ve özellikle Türkiye’nin 
katkısının ne ölçüde olacağı ile ilgili karmaşık bir tablo çiziyor.
İhracat rakamlarına baktığımızda görünen tablo ise platform tasarımcısı, üreticisi ve entegratörü
(TUSAŞ) ve motor (TEI) firmalarının yanında, sivil / ticari uçaklara yönelik aviyonik, simülatör ya da 
ana alt sistem tasarımcısı ve üreticisi firmaların, en azından 3’üncülük koltuğuna oturabileceğini,
belki de ilk 2 sırayı zorlayabileceğini gösteriyor. Bu firmalara, dünyaya kendilerini kabul 
ettirebilmelerinin önünü açacak projenin, Bölgesel Uçak olabileceğini değerlendiriyoruz.
Kendisine yasayla da tevdi edilmiş “sanayinin geliştirilmesi” görevini Türkiye’de en iyi yapan kurum,
şu an için SSM’dir. Bu tespitin, su götürmez bir gerçek olarak herkes tarafından kabul edilmiş olması
da dikkate alınacak olursa “Bölgesel Uçak” projesinin yönetiminin SSM’ye devredilmiş olması, 
bu açıdan da önemlidir.
SSM tarafından Teklife Çağrı Dosyası (TÇD) hazırlık çalışmaları sürdürülen Bölgesel Uçak Projesi’nin
sanayileşme çalışmaları kapsamında, SSM’ye çok iş düştüğünün altını çizelim. TÇD hazırlık 
çalışmaları sürecince, projenin detaylarına yönelik kafa karışıklığı yaratan pek çok soru da 
cevaplanacaktır.
Bölgesel Uçak Projesi’nin sanayileşmesi kapsamında görev alacak firmaların, gelecekte, 
bu listenin üst sıralarında kendilerine yer bulacaklarından şüphemiz yok. İhracat hedefi yüksek olan
ve sivil havacılığa iş yapan ya da yapma potansiyeli olan Türk firmalarına duyurulur!
Temmuz ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız Ağustos sayımızla yeniden 
birlikte olmak üzere…



Anadolu Kartalı 2015/1
Eğitimi, Türkiye’nin 

ev sahipliğinde ve ABD, 
Almanya, İngiltere, İspanya,
NATO ve Pakistan’ın 
katılımıyla 8-19 Haziran 
tarihleri arasında, Konya’da,
3’üncü Ana Jet Üs 
Komutanlığında icra edildi.
Eğitime, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının yanı sıra Kara
ve Deniz Kuvvetlerinden de
unsurlar katıldı.17 Haziran’da
icra edilen Seçkin Gözlemci
Günü’nde, Hava Kuvvetleri
Komutanı Hava Orgeneral
Akın Öztürk, İspanya Hava
Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Javier Garcia 
Arnaiz, Pakistan Hava 
Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Sohail Aman,
Azerbaycan Hava Kuvvetleri
Komutanı Tümgeneral
Ramiz Tahirov, Muharip
Hava Kuvveti ve Hava Füze
Savunma Komutanı Hava
Orgeneral Abidin Ünal, ABD
Hava İntikal Kuvvetleri 
Harekât Başkanı Korgeneral
George Williams ve Almanya
Hava Kuvvetleri Harekât
Başkanı Korgeneral 
Joachim Wundrak, tatbikat
hakkında brifing aldılar ve
incelemelerde bulundular.
Orgeneral Ünal ve Orgeneral
Aman, tatbikatta F-16’lar ile

bizzat uçarak incelemelerde
bulundular.
Eğitime; ABD 12 adet 
F-15C, Almanya 1 adet 
A-310, İngiltere 6 adet 
Eurofighter Typhoon, 
İspanya 6 adet F-18, 
Pakistan 6 adet F-16, NATO
1 adet E-3A, Türk Hava 
Kuvvetleri 12 adet F-4E
2020, 42 adet F-16, 1 adet
KC 135, 2 adet CN235, 1 adet

AS532, 1 adet E-7T, Kara
Kuvvetleri 2 adet ATAK ve 
2 adet S-70 helikopteri,
Deniz Kuvvetleri 1 fırkateyn
ve 2 hücumbot ile katıldılar.
Brezilya, Cezayir, Danimarka,
Endonezya, Estonya, Fas,
Japonya, Katar, Kore 
Cumhuriyeti, Kosova, 
Lübnan, Malezya, Moldova,
Moğolistan, Romanya, 
Senegal, Slovakya, Slovenya,

Şili, Tacikistan, Tunus ve
Umman ise gözlemci 
olarak tatbikatta yer aldılar.
Tatbikat sırasında geleneksel
olarak gerçekleştirilen hava
fotoğrafçıları günlerine ise
ABD, Almanya, Belçika, Estonya,
Fransa, Hollanda, Japonya,
İngiltere, İsviçre, İtalya, 
Lüksemburg ve Türkiye’den,
350’ye yakın profesyonel
hava fotoğrafçısı katıldı.

ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri (SST) 
Sektör Başkanlığı, yürütmekte olduğu projelerde 

birlikte çalıştığı tasarım çözüm ortakları ve gelecekte 
çalışabileceği firmalar ile SST-TORK 2015 Tasarım 
Çözüm Ortakları Konferansı’nda bir araya geldi. 
ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve SST Sektör 
Başkanı Mustafa Kaval’ın açılış konuşması ile başlayan 

konferansta, 21 sunum yapıldı. 16 tasarım çözüm 

ortağı, başarı öykülerinden oluşan sunumlarını yaparken, 
SST Sektör Başkanlığı’nın beklenti, hedef ve gelecek
planlarının anlatıldığı 5 sunum da SST yöneticileri 
tarafından gerçekleştirildi. Konferansı, 81 tasarım
çözüm ortağı firmadan üst düzey yöneticilerin de 
aralarında yer aldığı, toplam 300 katılımcı takip etti. 
Firmalar, sunumlarında, SST Sektör Başkanlığı ile 
yaptıkları çalışmaları anlatarak tasarımın başından 
sonuna kadar geçen süreç için genel değerlendirmelerde
bulundu. SST-TORK Tasarım Çözüm Ortakları 
Konferansı’nın, her yıl gelişen bir kapsamda tekrarlanması
hedefleniyor. Konferans ile ilgili bilgilendirme, ASELSAN’ın
12 Haziran’da yayınladığı basın bülteni ile yapıldı.
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SAVUNMA HABER

ASELSAN SST Sektör 
Başkanlığı, Tasarım Çözüm 
Ortakları ile Buluştu

Türkiye, Hava Gücünü, Dost ve Müttefikleriyle
Anadolu Kartalı 2015/1’de Gösterdi
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile HAVELSAN arasında
IDEF 2015 sırasında imzalanan HELSİM projesi 

SEAHAWK Simülatör Merkezi LOT II Modifikasyon projesinin
alt projesi olan S-70B LOT II Bilgisayar Tabanlı Eğitim 
Sistemi Projesi, BİTES ile HAVELSAN arasında imzalandı. 
Bu gelişme, BİTES tarafından 8 Haziran’da duyuruldu.
BİTES, daha önce, HELSİM projesi SEAHAWK Bilgisayar 
Tabanlı Eğitim Sistemi projesini de başarı ile tamamlamıştı.
BİTES, 23 Haziran’da yaptığı açıklama ile HAVELSAN’ın bir
diğer projesi kapsamında tamamladığı alt proje ile ilgili de
bilgilendirme yaptı. HAVELSAN’ın ana yükleniciliğinde 
yürütülen ve Katar Hava Kuvvetleri helikopter pilotlarının 
eğitim ihtiyacını karşılayacak olan Katar AW139 Simülatör
Merkezi projesi kapsamında yürütülecek “AW-139 Eğitim 
Simülatörü Görsel Veritabanı Üretimi Projesi”, BİTES 
tarafından başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında, 
11.000 km2’lik Katar ülke sınırı için yüksek çözünürlükte 
(0,5 m) uydu görüntüleri kullanıldı ve renk dengeleme ve
mozaikleme işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca, Körfez 
Bölgesi’nde belirlenen, 100.000 km2’lik alan için de orta 
çözünürlüklü (2,5 m) uydu görüntüleri kullanıldı. Her iki alan
kapsamında da vektörel elemanların (yol, bina alanı, kıyı 
sayısallaştırma gibi) üretimi BİTES tarafından yapıldı. 
3 boyutlu model üretimi kapsamında ise 30’dan fazla 
fotospesifik kültürel model ve 35 adet hareket eden model
ile 3’ü fotospesifik ve 2’si jenerik olmak üzere toplam 
5 adet hava üssü modeli üretildi.

STM tarafından 18 Haziran’da yayınlanan basın bülteni ile
“AY Sınıfı Denizaltı Cihaz/Sistem Yenileme Projesi” 

kapsamında, TCG DOĞANAY (S-351) ve TCG DOLUNAY 
(S-352) denizaltılarının modernizasyonlarının tamamlandığı
bildirildi. STM ana yükleniciliğinde 4,5 yıldır devam eden 
projede; denizaltıların elektronik destek sistemleri, hücum 
ve seyir periskopları ile atalet sistemleri modernize edildi.
STM’nin, sistem-platform montaj ve entegrasyon 
faaliyetlerinden, entegre lojistik destek (ELD)’ten ve teknik
yardım ve destek hizmetlerinden sorumlu olduğu projede,
Gölcük Tersane Komutanlığı da rol aldı. Bu modernizasyon
çalışması, Türkiye’de, sivil bir firmanın, denizaltı 
modernizasyonunda ana yüklenici olması bakımından 
bir ilk olma özelliği taşıyor.
STM, Haziran ayında, siber savunma ve güvenlik 
konusunda da önemli bir gelişme ile de gündeme geldi.

Firma tarafından 4 Haziran’da yapılan açıklamada, STM’nin
Avrupa Birliği’nin güvenlik politikalarına yön veren Avrupa
Güvenlik Organizasyonu (EOS)’nun yönetim kuruluna 
seçildiği ve kurulda, STM Genel Müdürü Davut Yılmaz’ın
görev yapacağı duyuruldu. Avrupa’nın siber güvenlik, sınır 
güvenliği, sivil savunma, enerji ve ulaştırma hatları ile kritik
altyapıların güvenliği konularında sanayi politikalarının 
belirlenmesinde önemli rol oynayan EOS’un bünyesinde; 
Airbus, Siemens, Thales, Saab, Selex gibi savunma, havacılık
ve siber güvenlik konularında uzmanlaşmış, dünyanın önde
gelen firmaları bulunuyor.

BİTES, HELSİM için İmza Yeniledi

STM, AY Sınıfı Denizaltı Modernizasyonunu Tamamladı

Otokar’dan Haber 
Bülteni’nin 23’üncü sayısı,

Haziran ayında yayınlandı.
Bültende, ALTAY projesinin
son durumu ile ilgili bilgiler de
yer aldı. ALTAY projesinde,
Sistem Kalifikasyon Testleri,
Nisan ayında başladı. Testler,
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı
kabul heyetlerinin de 
katılımıyla birlikte, plana
uygun olarak yürütülüyor.
Otokar, bültenin kapsadığı
zaman aralığında, çeşitli sergi
ve seminerlere de katılım 
sağladı ve bu etkinliklerde
ürünlerini tanıttı:
n Tuzla Piyade Okulu’nda,

27-28 Mayıs tarihlerinde 
gerçekleşen Tuzla Piyade 

Sınıfı Geliştirme 
Koordinasyon Toplantısı,

n 14-15 Mayıs tarihlerinde,
İzmir Gaziemir’de, Ulaştırma
Okul Komutanlığında 
düzenlenen sergi ve

n Ankara Merkez Orduevi’nde,
13-15 Mayıs tarihlerinde
düzenlenen, Tank Sınıfı 
Geliştirme Semineri.

Bültende, “Tankın 100’üncü
Yılında ‘Mark I’ ve ‘ALTAY’ 
başlıklı çalışmanın da tanıtımı
yapıldı. Dünyanın ilk tankı 
olan MARK I ile ALTAY’ı 
karşılaştırarak tank teknolojilerinde
yaşanan gelişimi gözler önüne
seren çalışma, Otokar’ın 
İnternet sayfası
www.otokar.com.tr’den
indirilebilir.

Otokar, Tank
Teknolojilerinin
Gelişimini
ALTAY ile 
Anlattı
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Türk Hava Kuvvetlerinin,
dost ve müttefik ülkelere

savaş pilotu yetiştireceği
Çok Uluslu Uçuş Eğitim
Merkezi (ÇUUEM), 
16 Haziran’da, İzmir, 
Çiğli’de bulunan 2’nci Ana
Jet Üs Komutanlığında 
gerçekleştirilen törenle
açıldı. Törene; Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Necdet
Özel, Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Hulusi
Akar, Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral Bülent
Bostanoğlu ve Hava 
Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Akın Öztürk’ün
yanı sıra Pakistan Hava 
Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Sohail Aman,
Sudan Hava Kuvvetleri
Komutanı Korgeneral 
Esam-Aldeen Mobarak 
Habeeb-Allah İbrahim, 
Azerbaycan Hava Kuvvetleri
Komutanı Tümgeneral
Ramiz Tahirov ve Makedonya
Hava Kuvvetleri Komutanı
Metodija Velickovski başta
olmak üzere, çok sayıda

konuk katıldı.
Tören, 2’nci Ana Jet Üs 
Komutanı Hava Pilot 
Tümgeneral Kubilay 
Selçuk’un açılış konuşmasıyla
başladı. Tümgeneral Selçuk,
“3.000’den fazla personel,
174 eğitim uçağı ve 141 
tecrübeli öğretmen pilotumuz
ile yılda yaklaşık 30.000 
uçuş saati üretiyoruz. 
Bu tecrübe ve yetişmiş insan
gücüyle en cesur, mücadeleci,
disiplinli ve nitelikli pilotları
biz yetiştiriyoruz.” dedi 
ve ÇUUEM için hazır 
olduklarının altını çizdi.
Açılış konuşmasının 
ardından, “Biz Hazırız!” 
temalı ÇUUEM tanıtım filmi
izlendi ve Türkiye ile ABD,
Azerbaycan, Bangladeş,

Güney Afrika Cumhuriyeti,
Kore Cumhuriyeti, Pakistan
ve Türkmenistan arasında
birer mutabakat muhtırası
imzalandı.
Mutabakat muhtıralarının
imzalanmasının ardından 
gerçekleştirdiği konuşmasında,
Hava Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Öztürk, 
“Ülkemiz, NATO ve diğer
müttefik ülkelerin yapacağı 
görevlerde beraber çalışacak
geleceğin en başarılı 
havacılarının yetiştirileceği
ÇUUEM’mizin, NATO’ya, 
dost ve müttefik ülkelere,
devletimize, milletimize,
Türk Silahlı Kuvvetlerine 
ve Türk Hava Kuvvetlerine
hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum.” dedi.

Törende, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Özel de
bir konuşma yaparak şunları
söyledi: “Türkiye, Akıllı 
Savunma (Smart Defence)
girişiminde öncülük ettiği
projelerden birisi olan, 
Çok Uluslu Deniz Güvenliği
Mükemmeliyet Merkezi ve
bugün açılışını yaptığımız
ÇUUEM ile NATO’ya 
katkılarını sürdürmeye
devam etmektedir.
ÇUUEM’nin yetenek 
paylaşımı kapsamında 
verilecek eğitimlerin yanı
sıra bölgesel barışın ve 
istikrarın sağlanmasına da
katkı sağlayacağına 
inanıyorum.”
Tören, anı fotoğrafının 
çekilmesi ile sona erdi.
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Çok Uluslu
Uçuş Eğitim
Merkezi Açıldı

FNSS sponsorluğunda, 5-6 Eylül tarihlerinde 
gerçekleştirilecek 8’inci FNSS Askeri 

Kara Araçları Plastik Model Yarışması’nın
şartnamesi, 17 Haziran’da yayınladı. 
Yarışma, bu sene, şu kategorilerde 
gerçekleştirilecek:
n KATEGORİ I: 1914-1945 Arası 

Dünya Savaşları Askeri Kara Araçları
n KATEGORİ II: 1945'ten Günümüze 

Askeri Kara Araçları
n KATEGORİ III: Askeri Figürler
n KATEGORİ IV: Fantezi Figürler
n KATEGORİ V: Ölçekli Canlandırma (Diorama)
n KATEGORİ VI: Yetmişiki Ölçek
FNSS tarafından yapılan açıklamada; yarışmanın 
sadece modelcileri değil, tüm hobi severleri Ankara, 
Gölbaşı’ndaki FNSS tesislerinde buluşturduğu; özellikle 
genç yaştaki yeni modelcilerin katılımının giderek arttığı 
bu etkinliğin, FNSS’nin toplumsal sorumluluk faaliyetlerine
önemli bir katkı sağladığı belirtildi. Ayrıca, bu organizasyonu
dünyadaki örneklerinden ayıran en büyük özelliğinin, 

askeri kara aracı üretilen bir tesiste düzenleniyor 
olması olduğu; böylece, katılımcıların ve 

ziyaretçilerin, FNSS tarafından üretilen 
araçların gösterisini izleyebildiği; onları 

yakından inceleyebildiği ve yetkililerden
bilgi alabildiği vurgulandı.
Gelenekselleşen yarışmada sergiyi 
gezen modelci ve meraklılar, ödül 
töreninin ardından, deneyimli modelciler

tarafından yapılan model çalıştaylarına 
katılıp burada farklı teknikleri uygulamalı

olarak öğrenme fırsatı da bulacaklar. 
Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, bu sene de 

jüri üyeleriyle bir araya gelerek; yarışmaya 
katılan modellerin durumu, yapılan hatalar, tekniklerin 

uygulanması ve bir sonraki yarışmadan beklentiler gibi 
konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunacak ve 
modelcilerinin kendilerini geliştirebilmelerine katkı 
verecekler.
Yarışmanın şartnamesine www.fnss.com.tr adresinden 
ulaşılabilir.

FNSS Askeri Kara Araçları Plastik Model Yarışması’nda Süreç Başladı
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HAVELSAN, Katar Hava Kuvvetleri helikopter pilotlarının
eğitim ihtiyacını karşılayacak, Katar AW139 Simülatör

Merkezi projesinde, üretimleri tamamlayarak teslimatlara
başladı. 2013 yılının Mayıs ayında başlayan Katar 
AW139 Simülatör Merkezi projesi kapsamında HAVELSAN,
Katar Hava Kuvvetleri için 1 adet Tam Görev Simülatörü, 
1 adet Uçuş ve Navigasyon Prosedürleri Eğiticisi, Kabin 
Ekibi Eğitim Simülatörü, Debrifing Sistemi ve Taktik Kontrol 
Merkezi üretiyor. Kurulmakta olan Eğitim Merkezi’nin 
işletme ve eğitmen pilot hizmetleri de HAVELSAN Eğitim 
Hizmetleri tarafından sağlanacak. Projede, HAVELSAN’ın 
iş ekosisteminde birlikte çalıştığı, yerli altyükleniciler de
görev alıyor.
Testleri başarı ile tamamlanan Taktik Kontrol Merkezi 
(TKM), ilk ürün olarak ihraç edilmek üzere, 8 Haziran’da,
proje takvimine uygun olarak yola çıktı. Bu ürün, Katar Hava
Kuvvetleri pilotlarının taktik alanda, Kara ve Deniz Kuvvetleri
ile müşterek eğitiminde kullanılacak. Aynı zamanda, 
Katar Hava Kuvvetleri Komutanlığının ileride tedarik edeceği
simülatör sistemleri ile de entegre edilecek. TKM ile birlikte
sağlanan rol oynayıcı konsolları; Tam Görev Simülatörü ve
Uçuş ve Navigasyon Prosedürleri Eğiticisi ile aynı senaryoda
ortak uçuş yapabilecek. Ayrıca, yapay zekâ yazılımı 
tamamlanan 25 adet hava ve kara platformu da dost veya
düşman kuvveti olarak aynı senaryoda eğitime katılabilecek.
Temmuz ayı için planlanan ikinci sevkiyat, testleri 
tamamlanma aşamasında olan Uçuş Navigasyon 
Prosedürleri Eğiticisi ve Kabin Ekibi Eğiticisi’ni içerecek.
HAVELSAN’ın bir diğer projesi olan ve Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) için yürütülen, Program Yönetim Bilgi
Sistemi (PYBS) kapsamında ise 10-12 Haziran tarihlerinde,
Haymana Grannos Oteli’nde, “Süreç İyileştirme Çalıştayı”
gerçekleştirildi. Çalıştayda, SSM’nin stratejik hedefleri içinde
yer alan ve PYBS projesi kapsamında ele alınan kurum 
süreçlerinin analiz edilmesi, CMMI ACQ V1.3 modeline 
uyumlandırılması ve sertifikasyon hazırlık faaliyetlerinin 
hızlandırılması amaçlandı. SSM Süreç Yönetim Koordinatörü

moderatörlüğünde, SSM için önem arz eden ana süreçlerin
Süreç İyileştirme Takımı (SİT) üyeleri tarafından gözden 
geçirilmesi yapıldı; bu çalışmada, HAVELSAN-SSM proje
ekibi de yer aldı. Ayrıca, çalıştaya, SSM Muhabere Elektronik
ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Süreyya Yiğit, SSM Ömür
Devri ve Maliyet Yönetimi Daire Başkanı Abdullah Erol 
Aydın ve HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su Sadık Yamaç
da katıldı.
HAVELSAN’dan Haziran ayında, bir de iş birliği haberi geldi.
HAVELSAN, 4 Haziran’da, araştırma geliştirme faaliyetleri
kapsamında, ortak proje yürütmek, eğitim ve öğretime 
ilişkin iş birliğini geliştirmek ve yerleştirmek amacıyla 
Cumhuriyet Üniversitesi ile protokol imzaladığını duyurdu.
Protokol, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımıyla
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen
törenle Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk 
Kocacık ve HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su Sadık Yamaç
arasında imzalandı.
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HAVELSAN, Katar’a 
İlk Teslimatı Tamamladı
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NATO, Savunma Harcaması
Verilerini Yayınladı

Savunma Savunma Savunma Savunma
Bütçesi Harcamalarının Bütçesinde  Bütçesinde
(milyon dolar) Gayrisafi Personel Ekipman

Yurt İçi Hasıla’da Harcamalarının Harcamalarının
Payı (%) Payı (%) Payı (%)

Arnavutluk 130 1,2 79,0 8,6
Belçika 4.036 0,9 78,8 4,0
Bulgaristan 523 1,2 74,7 1,7
Hırvatistan 631 1,4 67,3 8,7
Çek Cumhuriyeti 1.899 1,0 61,4 6,6
Danimarka 3.267 1,2 48,4 13,1
Estonya 442 2,0 40,1 10,8
Fransa 42.100 1,8 47,8 25,0
Almanya 37.531 1,2 49,5 14,7
Yunanistan 4.581 2,4 73,3 17,6
Macaristan 1.041 0,9 50,2 12,9
İtalya 17.536 1,0 80,3 12,5
Letonya 272 1,0 52,6 10,5
Litvanya 456 1,1 49,3 19,0
Lüksemburg 270 0,5 39,3 34,7
Hollanda 8.592 1,2 53,7 15,7
Norveç 6.077 1,5 37,2 25,2
Polonya 10.301 2,2 43,4 31,1
Portekiz 2.676 1,4 76,8 8,8
Romanya 2.223 1,4 67,2 14,4
Slovakya 859 1,0 66,8 11,2
Slovenya 394 1,0 80,7 0,8
İspanya 10.381 0,9 64,9 15,6
Türkiye 12.425 1,7 55,9 26,0
İngiltere 58.529 2,1 38,1 23,4
Kanada 15.634 1,0 47,1 15,9

Tablo 1. NATO’nun 2014 yılına ait 
savunma harcaması verileri

NATO, 2014 yılına ait savunma harcaması verilerini, 
22 Haziran’da yayınladı. Üye ülkelerden İzlanda,

silahlı kuvvetleri olmadığı için listede yer almıyor. 

EnginSoft Turkey, Haziran ayında, 3 boyutlu modeller 
ile tolerans analizi teknolojisini ve bu analizlerin 

yapılmasını sağlayan CETOL-6σ Geometrik Boyutlandırma 
ve Tolerans Analizi aracını tanıtan, bir dizi çalıştay ve 
seminer gerçekleştirdi.
Ankara’da, 8 Haziran haftasında, savunma ve havacılık 
sanayisi firmaları ile başlayan etkinlikler kapsamında, 
EnginSoft yetkilileri ASELSAN, FNSS, Nurol Makina, 
ROKETSAN ve TUSAŞ ile özel tanıtım programları yürüttü. 
11 Haziran’da ise Teknopark İstanbul konferans salonunda,
tüm sektörlere açık bir tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. 
Bu etkinlik sırasında, Sigmetrix firmasının CAD yazılımları 
ile uyum içinde çalışan CETOL-6σ Tolerans Analizi yazılımı 
ile istatistiksel metotlar ve en kötü senaryo analizleri 
kullanılarak 3 boyutlu veriler üzerinden tolerans analizi 
yöntemleri gösterildi.
EnginSoft Turkey, konu ile ilgili açıklamasında, CETOL-6σ’yı
şöyle anlattı: “CETOL-6σ, dünyanın önde gelen tolerans 
optimizasyon programıdır. Tolerans değişimlerinin, ürün
üzerindeki etkisini gösterir. Ürün kalitesi için hangi 
toleransların kritik olduğunu kullanıcıya sunar; prototip 
imalatından önce, ıskarta yüzdesini verir. ‘Tasarım ve 
üretim hedeflerini optimize etmek, ürün kalitesini arttırmak,
maksimum verimlilik elde etmek, güvenilir cevaplar 
üretmek ve modelleme süresini azaltmak’, 
‘Neden CETOL-6σ?’ sorusuna verilecek yanıtlardır. İmalat
sektöründe tasarımcılar, kalite birimleri ve imalat 
bölümlerinin ihtiyaçlarına yönelik tolerans analizi, 
günümüzde, varsayımlar ve basitleştirmeler ile uzun zaman
alan el hesapları ile yapılmaktadır. Takip edilen yöntemler, 
modellerdeki 3’üncü boyutun etkilerini dikkate almaya 
imkân sağlayamamakta ve doğru tolerans analizi 
yapılmasına engel olmaktadır. CETOL-6σ yazılımı ile 3’üncü
boyuttaki etkiler de analizlere dâhil edilecek istatistiksel 
analiz yöntemleri ile tasarımcılara daha doğru tolerans 
belirlemelerinde yardımcı olmakta ve imalat maliyetlerinde,
azımsanmayacak bir azalma sağlamaktadır. Ayrıca tasarım
mühendislerinin imalat ve kalite beklentilerini göz önüne 
alarak, mühendislerin, imalat sonrasında fonksiyonlarını
beklenen şekilde yerine getirecek tasarımları 
gerçekleştirmelerine olanak sağlamakta ve yeniden 
tasarım gereksinimlerini ortadan kaldırmaktadır. 
CETOL-6σ şu an CATIA V5, Creo Elements/Pro 
(Pro/ENGINEER) Wildfire ve SolidWorks programları ile 
çalışmaktadır. Kullanılan bu teknoloji, özellikle ABD, 
Almanya ve Japonya’da büyük bir hızla yaygınlaşmaktadır.”

EnginSoft Turkey, 
Sektöre 3 Boyutlu Tolerans
Analizini Anlattı

İstanbul Sanayi Odası,
Türkiye’nin 500 Büyük

Sanayi Kuruluşu 2014
Araştırması sonuçlarını,
Haziran ayında açıkladı. 
Bu araştırma sonuçlarına

göre, ilk 500 içinde 
yer alan ve savunma 
ve havacılık sanayisinde de
faaliyet gösteren 
kuruluşlar, Tablo 1’deki
gibi sıralandı.

Savunma ve Havacılık Sanayisi,
ISO 500’e 11 Firma ile Girdi

Kuruluşlar Kamu Sıra No Özel Sıra No Üretimden Net Satışlar (TL)
ASELSAN - 30 2.141.431.162
TUSAŞ - 44 1.726.287.599
RMK Marine - 81 965.941.559
Otokar - 82 956.199.426
ROKETSAN - 121 716.256.360
MKEK 8 - 658.228.300
TEI - 165 555.221.657
Tümosan - 222 426.266.605
HAVELSAN - 235 406.724.416
FNSS - 300 330.420.609
Yakupoğlu - 338 298.076.610

Tablo 1. ISO 500 listesine giren ve savunma ve havacılık
sanayisinde de faaliyet gösteren firmalar
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TEI, 26 Haziran’da 
yaptığı açıklamada,

firma tarafından 2 yıldır 
sürdürülen, “Meslek Lisesi
Koçları Programı” adlı 
sosyal sorumluluk 
projesinin ilk mezunlarına,
diplomalarının Eskişehir’de
düzenlenen törenle 
verildiğini duyurdu. 
Bu 2 yıl içinde, Özel Sektör
Gönüllüleri Derneği (ÖSGD)
tarafından koordine edilen
program kapsamında, 
gönüllü TEI çalışanlarının
koçluğu eşliğinde, 
toplantılar ve sosyal 
etkinlikler düzenlendi. 

Toplantılarda; Güvenle 
Hedefe Doğru, Zaman 
Yönetimi, Sürekli Öğrenme
ve Gelişme, Sorumlu 
Vatandaşlık, Ekip Çalışması,
Özgeçmiş Hazırlama ve 
Mülakat Teknikleri, Problem
Çözme ve İş Etiği konularında
eğitimler verildi. Programa,

TEI’den 12 koç,  Eskişehir
Atatürk Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi’nden ise 
72 öğrenci katıldı.
Törende diploma alan 
öğrencilere hitap eden TEI
Genel Sekreteri Kemal 
Levent Tüfekçi, program 
dâhilindeki eğitimlerde, 

öğrencilerin hayatları 
boyunca her ortamda 
donanımlı birer birey 
olma yolunda kullanacakları 
bilgileri vermeyi 
hedeflediklerini ifade etti.
Tüfekçi ayrıca, programa 
gönüllü olarak katılan TEI
çalışanlarına teşekkür etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 22’inci Olağan Mali Genel
Kurulu, 21 Haziran’da, İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel

kurulun gerçekleştirilmesinin yanı sıra toplantıda, 2014 yılında
en fazla ihracat yapan firmalara ödülleri, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen, 2014 
İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ile verildi. “Savunma ve
Havacılık Sanayii” dalında, ilk 3 sıra şu şekilde oluştu:
1. TUSAŞ
2. TEI
3. ROKETSAN
TUSAŞ’ın ödülünü, TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem 
Dörtkaşlı, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş,
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi’den aldı. Aynı zamanda TEI’nin de Yönetim Kurulu
Başkanı olan Dörtkaşlı, TEI’nin ödülünü de Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Büyükekşi’den aldı.
ROKETSAN’ın ödülü ise Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin
Canikli ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından, 
ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Alpman’a
takdim edildi. ROKETSAN tarafından, konu ile ilgili 22 Haziran’da
yapılan açıklamada; firmanın 2014 yılı ihracat performansının,
bir önceki yıla göre yaklaşık %176 oranında artış göstererek
170.192.440,48 dolar olarak gerçekleştiği bildirildi. Bu ihracat

performansı ile ROKETSAN, 61.000 firma arasında, Türkiye
genel ihracat sıralamasında 76’ncı sıraya; savunma ve 
havacılık sanayisi sektöründe ise 3’üncü sıraya yükseldi.

13

www.savunmahaber.com                                                                                                                          MSI Dergisi - Temmuz 2015

Dassault Systèmes, 17 Haziran’da yaptığı açıklamada, Airbus Helicopters’ın 
helikopter programlarında daha verimli ve kârlı bir üretim operasyonları yönetimi

için, Dassault Systèmes’in, “Build to Operate” endüstri çözümünü tercih ettiğini bildirdi.
En yeni sayısal sistemlerin kullanımını içeren global bir yenileme planını devreye alan
Airbus Helicopters, özel olarak ürün piyasaya sürme sürelerini kısaltacak ve operasyonel
verimliliği arttıracak güçlü bir fabrika planlama ve atölye çözümü arıyordu. Dassault
Systèmes, açıklamada, özel olarak havacılık ve savunma sektörü için tasarladığı 
“Build to Operate” ile Airbus Helicopters’in; tekrarlanabilir süreçler ve üretim işlemlerinden
tedarik zinciri içinde teslimat kalemleri akışına kadar, üretim operasyonlarının 
her adımını izleyebileceğini,  denetleyebileceğini ve doğrulayabileceğini vurguladı.

Airbus Helicopters da Dassault Systèmes Dedi

TEI, Meslek Lisesi Koçları Programı’nda İlk Mezunlarını Verdi

Savunma ve Havacılık Sanayisinin
İhracat Şampiyonları Belli Oldu
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Airbus Helicopters AS365
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SSM Uçak Daire Başkanı 
Dr. Murat Ceran: 

“Bölgesel Uçak Projesi 
kapsamında, hem mevcut 
kabiliyetlerden azami 
faydalanmayı hem de yeni 
bir Türk uçak şirketini ülkemize
kazandırmayı planlıyoruz.”

İleri teknolojinin yanı sıra tecrübe gerektiren 
havacılık sanayisinde Türkiye, Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı (SSM)’nın önderliğinde, hem özgün 
ürün geliştirme hem de modernizasyon ve 

entegrasyon projeleri ile gelişimini sürdürüyor. 
Bu projelerin son durumu hakkında, SSM Uçak 
Daire Başkanı Dr. Murat Ceran’dan bilgi aldık.

Ümit BAYRAKTAR/ ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
M. Emre YAZICI / e.yazici@savunmahaber.com

MSI Dergisi: Öncelikle 27 Mayıs’ta 
lansmanı yapılan Bölgesel Uçak projesinde
SSM’nin oynayacağı rol hakkında bilgi 
verir misiniz? Bu proje, havacılık sektörünün
mevcut oyuncuları ile mi ele alınacak yoksa 
sektöre yeni oyuncular da katılacak mı?
Dr. Murat CERAN: Bölgesel Uçak Projesi
kapsamında SSM, Savunma Sanayii İcra
Komitesi (SSİK) kararı ile proje faaliyetle-
rinin yürütülmesi hususunda görevlendi-
rildi. Bu çerçevede oynayacağı rol,
SSM’nin diğer projelerinden farklı olma-
yacak şekilde, tedarik makamı rolüdür.
Proje kapsamında, ana yüklenici olarak

©
Lockheed M

artin

SSM, F-35 tedarikinde, herhangi bir sorundan dolayı geç teslimat olmasını beklemiyor.



STM ile birlikte çalışıyoruz. Bu proje kap-
samında, hem savunma ve havacılık sa-
nayimizin mevcut kabiliyetlerinden azami
şekilde faydalanmayı hem de yeni bir
Türk uçak şirketini ülkemize kazandır-
mayı planlıyoruz. Bu yeni şirketin en
önemli hedefleri; mükerrer yatırım yap-
madan mevcut kapasiteleri en etkin şe-
kilde kullanmak ve önce bölgesel, daha
sonra da küresel oyuncu olarak “ticari
uçak üreticileri” (OEM) ligine katılmak
olacak. Önce, tüm fikri ve sınai mülkiyeti
Türkiye’ye ait olacak şekilde, TRJ-328
uçağı için Türkiye’de üretim hattı kurul-
ması ve müteakiben, tamamen milli im-
kânlarla yeni bölgesel yolcu uçağımız
TRJ-628’in tasarlan-
ması ve üretilmesi
planlanıyor.

MSI Dergisi: Başlangıç
Eğitim Uçağı (BEU) projesi
kapsamında teklifler, Nisan 2014 itibarıyla
alınmıştı. İhalenin son durumu ve 
takvimi hakkında bilgi verebilir misiniz?
Dr. Murat CERAN: Hava Kuvvetleri Ko-
mutanlığı (Hv.K.K.lığı)’nın başlangıç eği-
tim uçağı ihtiyacının karşılanması
amacıyla gerçekleştirilen ihale kapsa-
mında, mevcut durumda, teklif değer-
lendirme faaliyetleri devam ediyor. Teklif
değerlendirme çalışmalarının sonuçlan-
dırılması sonrasında, bu yıl içerisinde
gerçekleştirilecek SSİK’te firma seçimi-

nin yapılması ve sözleşme görüşmele-
rine başlanması hedefleniyor.

MSI Dergisi: Türk Hava Kuvvetleri 
F-16 filosunun yaş ortalaması hayli 
ilerledi. IDEF esnasında 
düzenlediği basın toplantısında,
Lockheed 
Martin, Türk 
F-35 pilotlarının 
eğitimlerinin 2018’de 
başlayacağını; 2020 itibarıyla
Türkiye’ye teslim edilen F-35
sayısının ise 14’ü bulacağını
bildirdi. Bu durumda, 

F-16 Yapısal İyileştirme Projesi’nin 
kapsamı ve zamanlaması nasıl olacak?
Değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Dr. Murat CERAN: Envanterdeki tüm
Blok-30 uçaklarının 8.000 uçuş saatlik
servis ömürlerini yakında tamamlayacak
olması nedeniyle yapısal tadilatlara ihti-
yaç duyuluyor. Bu kapsamda başlatılan 
F-16 Yapısal İyileştirme Projesi’nde,
TUSAŞ ana yükleniciliğinde ve 1. Hava
İkmal Bakım Merkezi (HİBM) Komutanlığı
kabiliyetlerinden de faydalanacak söz-
leşme modeli için çalışmalarımızı ta-
mamladık. Bu yıl imzalanması planlanan
sözleşmede, yapısal malzemelerin teda-
riki, tadilat işlerinin öncelikle birkaç uçak
üzerinde doğrulanması; ardından da seri
olarak diğer uçaklara uygulanması plan-
lanıyor. Bunların yanında sınırlı sayıda
uçağın aynı anda yerde kalması gibi kısıt-
lar da dikkate alındığında, yaklaşık 7-8 yıl
gibi uzun bir proje takvimi öngörüyoruz.

F-35’lerde 
Gecikme Beklenmiyor
MSI Dergisi: Türkiye’nin 6 adedinin 
siparişini kesinleştirdiği ve toplam 
100 adet uçak tedarik edeceği 
F-35 Programı’nda yaşanan teknik 
sıkıntılar, zaman zaman gündeme de 
geliyor. Örneğin, Mart ayı içinde basında
yer alanlar arasında; çözümleri sürekli
ertelenen yazılım sorunları; 6 yıldan 
beri ötelenen kanat tasarım sorunları; 
uçuş kumandalarına ait sıkıntılar, 

kask görüntü biriminin zafiyetleri 
ve yakıt tankı tasarımının neden 

olabileceği yangın riskleri yer alıyordu. 
Gözlemlerimize göre, özgün geliştirilen
hava araçlarında, çok daha küçük 
sorunlar, teslimatları yıllar boyu 
erteletebiliyor. Bu tabloda, Türkiye’nin 
F-35 uçaklarını kabul muayene süreci

sizce nasıl işleyecek? 
Bu konuda görüşlerinizi

alabilir miyiz?
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SSM, F-16 Yapısal 
İyileştirme projesinde, 
sözleşme modeli için
çalışmalarını tamamladı.
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Dr. Murat CERAN: F-35, bir geliştirme
projesi olarak, teknik ve finansal açıdan
pek çok zorluğun içinden geçti ve hâlâ da
geçmeye devam ediyor. Uçak sayılarının
artması ile uçak fiyatlarında belli bir
düşüş yakalandı ve hedeflenen noktalara
doğru gidiliyor; ancak bazı teknik sorun-
lar olduğu, sizin de belirttiğiniz gibi bili-
nen bir gerçek. Bu kapsamdaki
sorunları, JSF Program Ofisi’nin takip
ettiği kadar, tüm üye ülkeler de yakından
takip ediyor. Projenin, SDD (System De-
velopment & Demonstration / Sistem
Geliştirme ve Gösterim) safhası da hâli-
hazırda devam etmekte. JSF Program
Ofisi tarafından, SDD safhası sonuna
kadar söz konusu sorunların ortadan
kaldırılması planlanıyor. Uçakların iste-
nen Blok yeteneklerinde ve isterlere
uygun şekilde temininden ise ABD hükü-
metinin, tüm ülkeler adına sorumlu ol-
duğunu ve kabul muayene süreçlerini
yürüttüğünü belirtebilirim. Mevcut du-
rumda, herhangi bir sorundan dolayı geç
teslimat olmasını beklemiyoruz.

MSI Dergisi: Bu yıl içinde, 1. HİBM 
Komutanlığı, Norveç ve Hollanda’daki 
ilgili merkezler ile birlikte, F-35 
uçaklarının kullandığı F135 motorlarının
Bölgesel Bakım Onarım Yenileme ve
Güncelleme (BOY&G) merkezi olarak 
seçildi. Bu merkezin, 2018 yılında faal 
olması bekleniyor ve Türkiye’nin 
F-35 uçaklarını almaya başlayacağı 
tarihlere baktığımızda, merkezin 
ilk yıllarında kayda değer bir iş hacminin
olamayacağı görülüyor. Hatta anlaşmaya
göre, 2 sene sonra, yani Türkiye 
ilk F-35’lerine kavuşurken, merkezin 
süresinin uzayıp uzamayacağı tekrar 
değerlendirilecek. Bu tabloda, F135 
motorları için Avrupa’nın ilk merkezi
olma avantajının getirileri sizce 
neler olacak?
Dr. Murat CERAN: Türkiye, program
kapsamında, F135 motorlarının Avrupa
Bölgesi ağır bakım onarım merkezi ola-
rak hizmet vermek üzere seçildi. Bu,
uçakların idame işletme fazında en büyük
finansal hacmi oluşturan, motor bakım
onarımlarına yönelik kazanılmış önemli
bir başarı; öncelikle bunun altını çizmek
gerekiyor. Öte yandan, sizin de belirttiği-
niz ve seçim açıklamasında da bahsedil-
diği gibi, 2-3 yıllık bir süreçte, Hollanda ve
Norveç’in de gelmesi ile rekabet artacak.
Burada iş hacmi sınırlı olacak ve yavaş bir
şekilde artacak olmasına karşın, ilk mer-
kez olmanın vereceği rekabet avantajını
kullanıp, sonrasındaki süreçte, daha uzun

vadeli bir iş altyapısı oluşturabileceğimize
inanıyoruz. Türkiye’nin geçmişten gelen
motor BOY&G altyapısı ve rekabetçi işçilik
maliyetlerini de değerlendirdiğimizde,
ileriye dönük iyimser olduğumu belirtebi-
lirim.

MSI Dergisi: F-35 uçaklarının Hv.K.K.lığı
envanterine girmesi yolunda önemli 
kilometre taşlarından biri de üslerin 
modernizasyonu. Avustralya örneğinde,
F-35’in işletimine yönelik yapılacak 
altyapı yatırımlarının, milyar dolarları
bulabileceği söyleniyor. Bu konudaki
planlama ve gelişmeler hakkında 
bilgi verir misiniz?
Dr. Murat CERAN: Bildiğiniz üzere,
Hv.K.K.lığı envanterine girecek ilk uçak-
lar, Entegre Eğitim Merkezi’nin de yer
alacağı, Malatya 7. Ana Jet Üs Komutan-
lığında konuşlandırılacaklar. Bu üssün,
F-35 uçakları ihtiyaçlarına uygun hâle
getirilmesine yönelik çalışmalar, bir sü-
redir devam ediyor. En son Mayıs ayında,
JSF Program Ofisi ve Lockheed Martin
firmasının da katılım sağladığı, bir Üs
Aktivasyon Gözden Geçirme Faaliyeti
gerçekleştirildi. Mevcut durumda, üssün
durumu, program ihtiyaçları paralelinde
değerlendirildi; yapılması gerekenler
belirlendi. Bundan sonraki süreçte, is-
terler paralelinde projelendirme ve son-
rasında da inşaat faaliyetlerine
başlayacağız. Sizin de belirttiğiniz gibi,
bunlar oldukça maliyetli işler. Net ra-
kamlar henüz çıkmamış olmakla bir-

likte, uçakların konuşlanacağı bu ilk üs
için, 100 milyon liranın üzerinde bir alt-
yapı maliyeti oluşacağını öngörüyoruz.

MSI Dergisi: Türk Hava ve Kara 
Kuvvetleri Komutanlıkları envanterinde
önemli sayıda bulunan ve HÜRKUŞ için
de tercih edilen PT6 motorlarının depo
seviyesi bakımı (DSB) ile ilgili kabiliyet
kazanımına yönelik çalışmalarınız 
ne aşamada? Detaylı bilgi verir misiniz?
Dr. Murat CERAN: Bildiğiniz üzere, “PT6
Serisi Motorların Depo Seviyesi Bakım
Kabiliyetinin Kazanılması Projesi” kap-
samında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde
yer alan PT6 serisi motorların, bakım ve
revizyon işlemlerinin yurt içi imkân ve
kabiliyetler kullanılarak yapılmasına yö-
nelik gerekli kabiliyetin kazanılması he-
defleniyor. Bu kapsamda, kullanıcılar ile
proje modelinin belirlenmesine yönelik
çalışmalar gerçekleştirildi. Söz konusu
çalışmaları müteakiben, Teklife Çağrı
Dokümanı (TÇD) yayımına yönelik çalış-
maların gerçekleştirilmesi planlanıyor.

HÜRKUŞ ve F-X’te 
Takvim İşliyor
MSI Dergisi: HÜRKUŞ-A, testlerine
devam ediyor. 15 adet HÜRKUŞ-B’nin 
tedarikini öngören sözleşme ise 
Aralık 2013 içinde imzalandı. Projenin
son durumu hakkında bilgi alabilir miyiz?
Hv.K.K.lığının ilave KT-1T ihtiyacı 
konusu ne aşamada?
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Bildiğiniz üzere, “PT6 Serisi Motorların Depo Seviyesi Bakım 
Kabiliyetinin Kazanılması Projesi” kapsamında, Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde yer alan
PT6 serisi motorların, bakım ve revizyon işlemlerinin yurt içi imkân 
ve kabiliyetler kullanılarak yapılmasına yönelik gerekli kabiliyetin 
kazanılması hedefleniyor. 
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Türkiye, altyapısı ve
rekabetçi işçilik
maliyetleri ile F135
BOY&G faaliyetlerinde
avantajlı bir konumda
yer alıyor.





Dr. Murat CERAN: HÜRKUŞ-A sertifi-
kasyon uyum gösterimi testleri devam
ediyor. Bugüne kadar, yaklaşık 225 sorti
uçuş gerçekleştirildi. Önümüzdeki ay-
larda, artık son kritik adımlar olan viril
ve spin testleri gerçekleştirilecek. 2015
sonu itibarıyla tip sertifikası alımı için ge-
rekli tüm testlerin tamamlanması he-
defleniyor.
HÜRKUŞ-B’nin ise ön tasarım fazı ta-
mamlandı; kritik tasarım süreci devam
ediyor. TUSAŞ ile imzalanan HÜRKUŞ-B
seri üretim sözleşmesine göre, ilk seri
üretim uçağın 2018 yılında envantere
alınması öngörülüyor. Bilindiği üzere,
Türk Hava Kuvvetlerine pilot yetiştiril-
mesinde ve 16 Haziran’da, İzmir Çiğli

2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında ger-
çekleştirilen törenle açılan Çok

Uluslu Uçuş Eğitim Merkezi
(ÇUUEM)’nde, KT-1T ve HÜRKUŞ

eğitim uçaklarının kullanılması planla-
nıyor. Bu kapsamda, HÜRKUŞ-B uçağı-
nın geliştirilmesi tamamlanıncaya kadar
ihtiyaç duyulan ve mevcut KT-1T tedarik
sözleşmesinde opsiyon olarak yer alan
15 uçaklık KT-1T’nin tedarikine yönelik
görüşmeler devam ediyor.

MSI Dergisi: Milli Muharip Uçak (MMU)
Geliştirilmesi (F-X) projesi ile ilgili 
bu yıl yaşanan en önemli gelişme, 
hiç şüphesiz ki Mart ayı içinde İngilizce
yayınlanan Bilgi İstek Dokümanı 
(BİD) oldu. Proje ile ilgili yol haritasının
nasıl gelişeceği konusunda bizleri 
aydınlatabilir misiniz?
Dr. Murat CERAN: F-X Projesi kapsa-
mında, seçilecek olan ana yüklenici ile
birlikte çalışabilecek potansiyel “Yabancı
İşbirliği Firmaları”na BİD, yayımlandı.
BİD’e yönelik cevaplar da Nisan ayı sü-
resince tamamlandı; Yabancı İşbirliği
Firması seçimine yol gösterecek teknik
ve idari çalışmalar, Hv.K.K.lığının da ka-
tılımıyla Müsteşarlığımız bünyesinde yü-
rütüldü. Yapılan çalışmaların sonuçları,
SSİK kararı ile F-X Projesi’nde ana yük-
lenici olarak seçilen TUSAŞ’a bildirildi.
Bu değerlendirmeler temel alınarak,

Müsteşarlığımız koordinasyonunda,
TUSAŞ tarafından belirli Yabancı İşbirliği
Firmalarına, Haziran ayı içerisinde TÇD
yayımlandı. Ayrıca, ana yüklenici olan
TUSAŞ ile sözleşme görüşmeleri de
devam ediyor.

MSI Dergisi: 27 Nisan tarihli SSİK 
toplantısının, bu projenin yol haritası
üzerinde ne gibi etkileri olduğuna 
ilişkin değerlendirmelerinizi 
paylaşır mısınız?
Dr. Murat CERAN: 27 Nisan tarihli SSİK
toplantısı ile F-X Projesi’nin temel taşla-
rını oluşturacak olan tavan proje bedeli-
nin belirlenmesi ve ana yüklenici
seçiminin gerçekleştirilmesi faaliyetleri
tamamlandı. Projede ana yüklenici ola-
rak tayin edilen TUSAŞ ile sözleşme gö-
rüşmeleri başlatıldı; aynı zamanda
Yabancı İşbirliği Firması, motor ve kon-
figürasyon seçimi çalışmaları için,
Hv.K.K.lığı ile koordineli şekilde çalışma-
lar yürütülüyor. Alınan SSİK kararı çer-
çevesinde, projenin tasarım aşamasıyla
ilgili faaliyetler, milli savaş uçağımızın ilk
prototipini, Cumhuriyetimizin 100’üncü
yılı olan 2023’te, ülkemiz semalarında
uçurma hedefiyle devam ediyor.
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HÜRKUŞ-B’nin ise ön tasarım fazı tamamlandı; 
kritik tasarım süreci devam ediyor. TUSAŞ ile imzalanan

HÜRKUŞ-B seri üretim 
sözleşmesine göre, ilk seri üretim
uçağın 2018 yılında envantere 

alınması öngörülüyor. 
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HÜRKUŞ, yeni boyası 
ile akrobatik yeteneklerini
sergiliyor.
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MELTEM-3’te Kalifikasyon ve
Sertifikasyon Bu Yıl Başlıyor
MSI Dergisi: Deniz Gözetleme Kabiliyetli
Deniz Karakol Uçağı (MELTEM-3) projesi
ile ilgili son olarak, sizinle geçtiğimiz yıl
Şubat ayında yaptığımız söyleşide bilgi
almıştık. Aradan geçen sürede, projede
hangi gelişmeler yaşandı?
Dr. Murat CERAN: Malumunuz üzere,
MELTEM-3 projesi kapsamında, 2 adet
Deniz Genel Maksat Uçağı ve 6 adet
Deniz Karakol Uçağının Türk Deniz Kuv-
vetlerine kazandırılması hedefleniyor.
Proje kapsamında, Alenia Aermacchi fir-
ması ana yüklenici olarak görev yapıyor.
Projede, dijital kokpite sahip modern
ATR72-600 uçakları tedarik ediliyor. Bu
kapsamda, 2013 yılı içerisinde, 2 adet
Deniz Genel Maksat Uçağı, Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı envanterine dâhil
oldu. Söz konusu uçaklar; kargo, insan
ve müşterek kargo-insan konfigüras-
yonlarında, kargo ve yolcu taşımak için
başarıyla kullanılıyor. Proje kapsamında
Alenia Aermacchi firması tarafından
sağlanan performansa dayalı lojistik
(PDL) hizmeti ile söz konusu uçakların
bakım ve idame faaliyetleri gerçekleşti-
riliyor ve uçaklar, yüksek faaliyet oranı
ile hizmet veriyor. Bunun yanında, 1’inci
Deniz Karakol Uçağı modifikasyon ve

görev sistemlerinin entegrasyon faali-
yetleri, TUSAŞ tesislerinde hâlen devam
ediyor. Deniz Karakol Uçaklarımız; ge-
lişmiş Taktik Komuta Kontrol Süiti,
Radar, Elektro Optik, Akustik, Elektronik
Destek Tedbirleri, Kendini Koruma,
Magnetik Anomali Algılayıcı ve Silah
(Torpido) Sistemleri ile Gelişmiş Ses ve
Veri Haberleşmesi Sistemleri ile donatı-
lıyor. Görev sistemlerinin entegrasyonu
neticesinde, 1’inci Deniz Karakol Uçağı-
mızın, bu yılın Kasım ayı içerisinde, kali-
fikasyon ve sertifikasyon faaliyetleri için,
İtalya’nın Torino kentinde bulunan Alenia
Aermacchi tesislerine intikali planlanı-
yor. Söz konusu faaliyetler, İtalyan Ser-
tifikasyon Otoritesi (DAAA) ve ana
yüklenici Alenia Aermacchi sorumlulu-
ğunda, Müsteşarlığımız ve Deniz Kuvvet-
leri Komutanlığımızın katılımıyla
gerçekleştirilecek. Yine bu yılın Eylül ayı
içerisinde de 2’nci ATR72-600 uçağının,
modifikasyon ve görev sistemlerinin en-
tegrasyon faaliyetleri için TUSAŞ tesis-
lerine intikali bekleniyor.

MSI Dergisi: Hv.K.K.lığı envanterindeki 
2 adet A400M ile ilgili olarak bize ulaşan
ilk izlenimler gayet olumlu. Öte yandan, 
9 Mayıs’ta, Türkiye’ye teslim edilecek
uçak, altı mürettebattan dördünün kaybı

ile sonuçlanan üzücü bir kaza geçirdi. 
Bu kaza ile ilgili yorumunuzu ve 
projenin nasıl ilerleyeceği ile ilgili 
değerlendirmenizi alabilir miyiz?
Dr. Murat CERAN: Basında da yer aldığı
üzere, uçuş sırasında motor kontrol üni-
tesinden kaynaklı olduğu düşünülen ne-
denlerle üç motorda gücün donduğu
biliniyor. Kazayı takip eden günlerde,
Airbus tarafından, mevcut kullanıcılara
kontrol amaçlı bir servis bülteni yayın-
landı. Ancak, söz konusu kaza öncesi ve
kazaya ilişkin tüm kayıtlar, Airbus tara-
fından -kaza İspanya’da meydana geldiği
için- soruşturmayı yürüten İspanyol sav-
cılığına verildiğinden, kaza nedenleri hu-
susunda kesin bir yorum yapmak, bu
aşamada yanıltıcı olabilir. Kazanın aka-
binde, diğer kullanıcı ülkelerle birlikte,
Hv.K.K. lığımız da uçuşlarını bir süre
durdurma kararı aldı. Takiben yapılan
teknik incelemeler neticesinde, 15 Hazi-
ran tarihinde, OCCAR altında faaliyet
gösteren A400M Sertifikasyon ve Kalifi-
kasyon Kurulu ve 18 Haziran tarihinde
ise İspanyol Savunma Bakanlığına bağlı
faaliyet gösteren Askeri Havacılık 
Otoritesi tarafından, belli şartların kar-
şılanması durumunda, uçuşların yapıla-
bileceğine ilişkin raporlar yayımlandı. Bu
doğrultuda, Hv.K.K. lığımız da uçuşlara

MELTEM-3 projesi kapsamında, 2 adet Deniz Genel Maksat Uçağı 
ve 6 adet Deniz Karakol Uçağının Türk Deniz Kuvvetlerine 
kazandırılması hedefleniyor. Proje kapsamında, Alenia 
Aermacchi firması ana yüklenici olarak görev yapıyor. 

T-38 Tekamül Eğitim Uçağı Aviyonik Modernizasyonu 
kapsamında, eski kokpitler (sağda), modern, sayısal kokpitlerle
(en sağda) değiştiriliyor.
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tekrar başlama kararı aldı. Bu üzücü
kaza sonrası, ülkemizin alacağı uçakla-
rın takvimini de belirleyecek şekilde,
mevcut projenin en az gecikme ile
devam ettirilmesine yönelik görüşmeler,
OCCAR ve katılımcı ülkeler ile Airbus
arasında devam ediyor.

MSI Dergisi: IDEF sırasında, Barış 
Kartalı uçaklarının 2’nci ve 3’üncü seviye 
bakımlarının THY Teknik tarafından 
yapılması için imzalar atıldı. 
THY Teknik’in A400M Programı’nda da
benzer bir rol oynaması bekleniyor mu?
Bu kapsamda, THY Teknik’in askeri 
çalışmalar için tesis güvenlik belgesi 
alması ve çalışmaları ayrı bir hangarda
yürütmesi gibi gereksinimler gündeme
geldi mi?
Dr. Murat CERAN: Bilindiği üzere, Müs-
teşarlığımızın kuruluş amacı, Türk Si-
lahlı Kuvvetlerinin harekât ihtiyaçlarının
karşılanması esnasında, bu faaliyetlerin
mümkün olduğunca Türk sanayisi eliyle
gerçekleştirilmesi; yeterli altyapı ve ka-
biliyet olmadığı durumlarda ise projele-

rin gerçekleştirilmesi esnasında, proje-
nin bakım idame safhasında ve benzer
projelerde görev alabilecek şekilde, yerli
firmalarımıza kabiliyet kazandırılması-
dır. Barış Kartalı projesi sözleşmesi im-
zalandığında, THY, Barış Kartalı
uçaklarının depo seviyesi bakımını yap-
mak üzere Müsteşarlığımızca görevlen-
dirildi. Boeing firması taahhüdü olarak,
sözleşmede yer alan yükümlülükler
doğrultusunda, projenin her safhasında,
THY Teknik tarafından yapılacak bakım-
larda ihtiyaç duyulacak eğitim, dokü-
mantasyon ve donanım, Boeing
tarafından sağlandı. İlk Barış Kartalı
uçağımızın depo seviyesi bakımı, tama-
men THY Teknik tarafından, Ankara
Esenboğa’da tamamlandı ve ikinci uça-
ğımızın depo seviyesi bakım faaliyetleri
başlatıldı. A400M ve Barış Kartalı depo
seviyesi bakım faaliyetleri arasındaki
benzerlikler, A400M uçaklarının depo
seviyesi bakım ve idamesi faaliyetlerinin
de THY Teknik tarafından gerçekleştiri-
lebileceğini düşündürtüyor ve bu konuda
gerekli çalışmalar hâlihazırda yürütülü-
yor. Ancak THY envanterinde yer alan
Airbus uçaklarıyla A400M arasındaki ya-
pısal farklılıklar nedeniyle THY Teknik’e
ilave bazı kabiliyetler kazandırmamız ge-
rekiyor.
Ayrı hangar ve güvenlik meselelerine
gelince… Bu alan, hukuki düzenleme-
lerle belirlenmiş bir alan. Gizlilik dere-
cesine sahip yazılım ve donanımın
güvenli bir bölgede tutulması veya Hava
Kuvvetlerince bakım faaliyetleri önce-
sinde sökülerek hiç teslim edilmemesi
durumunda, ayrı bir hangara ihtiyaç ol-

madığı değerlendiriliyor. Ancak bakım
faaliyetlerinin gerçekleştirildiği hangar-
larda ilave güvenlik tedbirleri, her du-
rumda alınıyor.

MSI Dergisi: Barış Kartalı 
Programı’nda teslimatlar hangi 
aşamada? Avustralya’nın E-7 Wedgetail
uçakları, 26 Mayıs’ta nihai operasyonel
kabiliyet seviyesine ulaştılar. Türkiye’nin
uçakları bu noktaya erişti mi?
Dr. Murat CERAN: Barış Kartalı Prog-
ramı kapsamında temin edilecek 4 adet
uçaktan 3 adedi ve Konya’da, 3’üncü Ana
Jet Üs Komutanlığında konuşlu bulu-
nan Görev Destek Merkezi ile Görev Si-
mülatörü Alt Sistemleri, Başlangıç
Operasyonel Kabiliyeti ile teslim edildi-
ler ve Hv.K.K.lığımızın envanterine
dâhil oldular.
Nihai Operasyonel Kabiliyet’e yönelik de-
taylı testler de tamamlanma aşamasına
geldi. Sonrasında gerçekleştirilecek
Kabul Testlerini müteakiben, 4’üncü
Uçak ve Yer Destek Sistemlerinin tesli-
matının, 2015 yılı içerisinde tamamlan-
ması için çalışmalar devam ediyor.
4’üncü Barış Kartalı uçağının teslim alın-
ması sonrasında, Başlangıç Operasyonel
Kabiliyeti’ne sahip ilk 3 uçağın Nihai
Operasyonel Kabiliyet’e kavuşturulması
için iyileştirme (retrofit) faaliyetlerine
başlanacak. Söz konusu iyileştirmelerin,
2016 yılı içerisinde tamamlanacağı ön-
görülüyor. Ülkemizce gerçekleştirilen
testlerin, Avustralya hükümetince takip
edilen hususlardan daha detaylı olması
nedeniyle Müsteşarlığımız ve Boeing fir-
ması arasında, Hv.K.K.lığımızın da 20
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Barış Kartalı projesi sözleşmesi imzalandığında, THY, Barış Kartalı
uçaklarının depo seviyesi bakımını yapmak üzere Müsteşarlığımızca
görevlendirildi. Boeing firması taahhüdü olarak, sözleşmede yer alan
yükümlülükler doğrultusunda, projenin her safhasında, THY Teknik
tarafından yapılacak bakımlarda ihtiyaç duyulacak eğitim, 
dokümantasyon ve donanım, Boeing tarafından sağlandı. 
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A400M projesinde, projenin en az gecikme ile 
devam ettirilmesine yönelik görüşmeler, 
OCCAR ve katılımcı ülkeler ile Airbus arasında 
devam ediyor.
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katılımıyla gerçekleştirilen görüşme-
lerde, bazı teknik hususlar ayrıntılı ola-
rak ele alınıyor. Bunların da 2015 yılı
tamamlanmadan çözüme kavuşturul-
ması hedefleniyor.

C-130 Modernizasyonunda
Hedef Polonya ve 
Suudi Arabistan
MSI Dergisi: C-130E/B Aviyonik 
Modernizasyonu (ERCİYES) projesinde 
ilk uçak teslim edildi. Mevcut durumda
kaç uçağın modernizasyonu tamamlandı?
Uçaklar nasıl bir takvimle teslim 
edilecek?
Dr. Murat CERAN: Proje kapsamında, 
2 adeti prototip olmak üzere, toplam 19
uçağın modernizasyonu hedefleniyor.
Projede, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza
ilk prototip olarak modernize edilen C130-
E uçağı teslim edildi. Hâlihazırda, Proto-
tip-B uçağımızın kabul faaliyetleri devam
ediyor. Aynı zamanda, 2 adet uçağımızın
TUSAŞ tesislerinde; 3 adet uçağımızın da
2’nci HİBM Komutanlığı Kayseri’de mo-
dernizasyonuna devam ediliyor. Bu uçak-
lardan da 2 adedinin, 2015 yılı içerisinde,
Hv.K.K.lığına teslim edilmesi planlanıyor.
Ayrıca 2016 yılı içerisinde, tüm uçakları-

mıza Link-16 iyileştirmesi veya entegras-
yonu yapılmaya başlanacak.
Orijinal sözleşme kapsamında, 13 uçağın
modernizasyonu hedefleniyordu. Bila-
hare, Orta Sınıf Ulaştırma Uçağı projesi
kapsamında, Suudi Arabistan’dan teda-
rik edilmiş olan ve “İlave Uçaklar” olarak
adlandırdığımız, 6 adet C-130E uçağının
da modernizasyonu; 2013 yılı içerisinde
TUSAŞ’la yapmış olduğumuz Sözleşme
Değişikliği ile sözleşme kapsamına
alındı. Projenin mevcut sözleşme kap-
samı ile 2018 yılı içerisinde tamamlan-
ması hedefleniyor. Hv.K.K.lığının Fabrika
Seviyesi Bakım ve Tamirat (FASBAT)

planlaması ve oluşabilecek yeni ihtiyaçları
doğrultusunda güncellemeler yapılabilir.
Bu tür değişiklik ihtiyaçları, proje takvi-
minde güncellemeler gerektirebiliyor.

MSI Dergisi: ERCİYES projesi 
kapsamında ilk uçağın teslimatının, 
ihracat projelerinin önünü açacağı 
değerlendiriliyordu. İhracat cephesinde
ne gibi gelişmeler yaşanıyor?
Dr. Murat CERAN: Sadece C-130 uçakla-
rıyla sınırlı kalmamakla birlikte, Türki-
ye’de geliştirilen ürünlerimizin ihracatı
için, Müsteşarlığımız Uluslararası İşbirliği
Dairemizce yoğun çaba gösteriliyor.

ERCİYES projesinde, 2016 yılında, Link-16 iyileştirmesi veya 
entegrasyonu yapılmaya başlanacak.

Barış Kartalı programı kapsamında tedarik edilecek 4 uçaktan 3’ü envantere alındı.
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ERCİYES uçakları özelinde ise Polonya ile
iş birliği toplantıları kapsamında, bugüne
kadar çeşitli bilgi paylaşımları gerçekleş-
tirildi. Polonya’nın, elinde bulunan C-130
uçaklarının modernizasyonu için ihaleye
çıkması bekleniyor ve konu yakından

takip ediliyor. Ayrıca Suudi Arabistan ta-
rafından, 16 adet C-130 uçağının moder-
nizasyonu için çıkılan ihale kapsamında,
TUSAŞ, Suudi Arabistan yetkilileri nez-
dinde girişimlerde bulunuldu. Bu konuda
cevap bekleniyor.

MSI Dergisi: CN235 Aviyonik Modernizasyonu
için, Proje Tanımlama Dokümanı (PTD)’nın
SSM’ye ulaşmasını beklediğinizi anlıyoruz.
ERCİYES projesinde kazanılan deneyimler 
ışığında, CN235 Aviyonik Modernizasyonu
projesinde neler beklemeliyiz? IDEF 
sırasında, 2’nci HİBM K.lığının CN235 
uçaklarının yetkili Bölgesel Bakım ve 
Destek Merkezi olması için imzalar atıldı.
Bu kapsamda, aviyonik modernizasyonu 
çalışmalarında,2’nci HİBM K.lığının da rol 
almasını beklemeli miyiz?
Dr. Murat CERAN: CN235 Aviyonik Mo-
dernizasyonu için PTD, güncellenerek
Genelkurmay Başkanlığı tarafından
Müsteşarlığımıza gönderildi. Hâlen söz
konusu ihtiyaçlara ilişkin “Nasıl bir mo-
delle modernizasyonun gerçekleştiril-
mesinde ülke olarak azami fayda sağlar
ve asgari risk alırız?” değerlendirmesini
yaparken, diğer taraftan da teknik ihti-
yaçlara ilişkin incelemelerimiz devam
ediyor. Muhakkak olan bir husus var ki,
C-130 Modernizasyon projesi, hem Müs-
teşarlığımız hem de Hv.K.K.lığımız için
son derece öğretici oldu. Bu projede öğ-
rendiğimiz sahadaki gerçeklerle CN235
projesinde karşımıza çıkacak bazı prob-
lemleri şimdiden bilmekle kalmayıp,
alacağımız tedbirlere bağlı olarak, kar-
şımıza çıkacak farklı alternatiflerle ilgili
dahi tecrübeli olduğumuzu düşünüyo-
rum. Modernizasyon faaliyetlerinde,
hangi firma ve kurumlarımıza hangi rol-
lerin biçileceği ise Hv.K.K.lığımızla müş-

tereken yapacağımız fizibilite çalışma-
sıyla taslak hâlini alacak ve nihai görev-
lendirme ise bildiğiniz üzere SSİK
kararıyla kesinleşecek. Tabii Müsteşar-
lığımızın, gerçekleştirdiği projelerde, il-
gili alanda imkân ve kabiliyeti olan tüm
yerli firma ve kurumlardan mümkün
olan desteği almak yönünde genel bir
yaklaşımı bulunuyor.

SSM Uçak Daire Başkanı
Dr. Murat Ceran’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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“Viril Testleri” 
ve “Tip Sertifikası”
Terimleri
Havacılığın ilk günlerinde, viril (İngilizce:
spin), çoğunlukla ölümlü kazalarla
sonuçlanan, tam anlaşılmamış bir 
olgu idi. Dilimize Fransızcadan geçmiş iki
havacılık terimi olan perdövites
(“pert de vitesse” / hız kaybı) ve 

“vrille” (burgu) veya diğer adıyla 
“la feuille morte” (ölü yaprak) birbiriyle
yakından ilgili iki uçuş koşulunu 
tanımlamaktadır. Perdövites (İngilizce:
stall), uçağın hücum açısı (hızından 
bağımsız olarak) azami değeri geçtiğinde,
kanatların taşıyıcı özelliğini kaybetmesi
anlamına gelir. Kanatlar taşıyıcı 
özelliklerini kaybettiklerinde ise uçak 
bir tarafa doğru devrilir ve düşey eksende
kendi etrafında dönerek hızla irtifa 
kaybettiği, yani ölü bir yaprak misali 
düşüşe geçtiği bir uçuş rejimine girer ki
buna da viril denir. Uçağın virilden 
çıkabilmesi için, bir dizi manevra 
komutunun ardı ardına uygulanması 
gerekmektedir. Ancak, uçağın virilden
çıkıp çıkamayacağı, önemli ölçüde 
ağırlık merkezinin konumuna bağlıdır.
Sertifikasyon esnasında viril testleri 
yapılmamış ise uçağın virile girmesinin
emniyetli olmayacağı varsayılır. Akrobatik
özelliğe haiz tek motorlu uçakların 
(örneğin HÜRKUŞ) isteyerek virile 
sokulabilecek olması durumunda,
6 dönüşten sonra, azami 1,5 dönüş içinde
virilden çıkılabildiğinin gösterilmesi, 
sertifikasyon için şarttır. Potansiyel 
olarak ölümcül kazalara yol açabilecek 
olması nedeniyle viril testleri esnasında,
test uçaklarının, paraşüt veya atılabilir
balast benzeri, virilden çıkma teçhizatları
taşımaları istenir.
Tip Sertifikası ise bir uçağın, uçuşa 
elverişli (emniyetle uçabilecek şekilde)
tasarlanıp üretildiğinin, ilgili otorite 
tarafından teyit edildiğini gösterir. 
Tasarım ve üretim için gereken 
dokümantasyonun yanı sıra uçağın 
teslimat sonrası kullanımı esnasında 
emniyetli vasfını yitirmemesi için 
gereken; kullanım, bakım ve idame 

talimatları da bu tip sertifikasına 
temel teşkil eder.

Modernizasyon faaliyetlerinde,
hangi firma ve kurumlarımıza
hangi rollerin biçileceği ise
Hv.K.K.lığımızla müştereken 
yapacağımız fizibilite 
çalışmasıyla taslak hâlini alacak
ve nihai görevlendirme ise 
bildiğiniz üzere SSİK kararıyla
kesinleşecek. 

SSM, CN235 Aviyonik Modernizasyonu projesi üzerinde
çalışmaya devam ediyor.
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ÖZEL HABER

Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com

Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı
(SSM)’ndaki boş 

müsteşar yardımcılığı 
kadrolarına bir süredir 
beklenen atamalar, Haziran
ayında yapıldı. 3 Haziran 
tarihli ve 29375 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan kararla
Mustafa Murat Şeker; 
23 Haziran tarih ve 29395 
sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan kararla da 
Dr. Celal Sami Tüfekçi, 
müsteşar yardımcılığı 
görevlerine atandılar. 
Şeker, Sistem Projeleri ve 
Lojistikten Sorumlu 
Müsteşar Yardımcısı; 
Dr. Tüfekçi ise Sanayi 
Hizmetlerinden Sorumlu 
Müsteşar Yardımcısı olarak
görevlendirildi.
Aynı süreçte, SSM’de, 
8 Haziran’dan itibaren 
geçerli olan diğer bazı görev 
değişiklikleri de yapıldı. 
Bu görev değişiklikleri ile 
eş zamanlı olarak, Tedarik 
Yönetimi Daire Başkanlığı’nın
adı da Ömür Devri ve Maliyet
Yönetimi Daire Başkanlığı 
olarak değiştirildi. 
Buna göre:

n Alt Sistemler Daire Başkanlığı görevini yürütmekte olan 
Bilal Aktaş, bir önceki görevi olan Sanayileşme Daire Başkanı,

n Sanayileşme Daire Başkanı Hüseyin Avşar, 
Kara Araçları Daire Başkanı,

n Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Abdullah Erol Aydın, 
Ömür Devri ve Maliyet Yönetimi Daire Başkanı,

n Silah Sistemleri Daire Başkanı Dinçer Batırbek, 
vekâleten Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanı,

n Kara Araçları Daire Başkanlığı görevini yürütmekte olan 
M. Levent Şenel, Alt Sistemler Daire Başkanı,

n Tedarik Yönetimi Daire Başkanı Asuman Vangölü, 
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı,

n Yeni kurulan Siber Güvenlik Daire Başkanlığı’na atanan 
Mahmut Şener, Silah Sistemleri Daire Başkanı ve 
vekâleten Siber Güvenlik Daire Başkanı,

n Helikopter Ortak Üretim / Geliştirme Projeleri Grup Müdürü
Halil İbrahim Öztürk, Özel Kalem Müdürü

olarak atandılar. 
MSI Dergisi olarak, yeni Müsteşar Yardımcıları, Daire Başkanları 
ve Özel Kalem Müdürü’ne, görevlerinde başarılar diliyoruz.

SSM’de Beklenen 
Atamalar Yapıldı

Mustafa 
Murat Şeker

Kayseri’de, 1968 yılında dünyaya geldi.
1992 yılında, ODTÜ Elektrik Elektronik
Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
Mezun olduğu 1992 yılından bu yana Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığında çalışan
Şeker, 1992-2000 yılları arasında,
Uzman Yardımcısı ve Uzman olarak de-
ğişik projelerde görev aldı. 2000 yılından
itibaren, Proje Müdürü olarak helikopter
ve uçak modernizasyonu, C4I, radar,
elektronik harp ve uydu alanlarındaki
önemli projelerin yönetiminden sorumlu
olarak çalıştı. Bu pozisyonlarda, Tür-
kiye’nin ilk keşif ve gözetleme uydusu
olan GÖKTÜRK projesini de yönetti.
2011 yılında, Deniz Araçları Daire Baş-
kanı olarak atandı. Yeni Tip Denizaltı,
MİLGEM, Havuzlu Çıkarma Gemisi
(LPD), TF-2000 fırkateyni gibi kapsamlı
ve büyük projeler, kendisine bağlı olarak
yürütüldü.
2014 yılında Elektronik Harp ve Radar
Sistemleri Daire Başkanı olarak görev-
lendirildi. Bu görevi sırasında, Erken
İhbar Radarı ve Stand-off Jammer pro-
jeleri de dâhil, 50’den fazla radar ve
elektronik harp projesinin yönetimini ko-
ordine etti.
3 Haziran 2015 tarihinde SSM’de yürütü-
len tüm sistem projelerinden sorumlu
Müsteşar Yardımcısı olarak atandı ve
hâlen bu görevi sürdürüyor.
2010 ve 2011 yıllarında MİKES, 2012 yı-
lında ise HEAŞ Denetim Kurulu üyesi
olarak görev yapan Şeker, Mayıs 2013’te
ASELSAN Yönetim Kurulu üyeliğine se-
çildi ve o tarihten bu yana ASELSAN Yö-
netim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.
Şeker, 31 Mart 2015 tarihinde de 
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
seçildi.
Evli ve iki çocuk babası olan Şeker, 
İngilizce bilmektedir.
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Dr. Celal 
Sami Tüfekçi

Giresun’da, 1971 yılında doğdu. 1992
yılında Gazi Üniversitesi Makine Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
Yüksek Lisans eğitimini, 1995’te, Bos-
ton-Northeastern University’de Makine
Mühendisliği alanında tamamlayan 
Dr. Tüfekçi, 2003 yılında, Rensselaer
Polytechnic Institute’de aynı alanda
doktora derecesi aldı.
Kariyerine, ABD’de proje mühendisi
olarak başlayan ve çok sayıda projede
danışmanlık görevi üstlenen Dr. Tü-
fekçi, 2006-2007 yılları arasında 
Thales (Fransa) firmasında uydu tasa-
rım uzmanı olarak çalıştı. 2007 yılında
TÜRKSAT milli haberleşme uyduları
programı direktörlüğü görevini üst-
lendi. 2009-2011 yılları arasında, 
TÜBİTAK UZAY’da başuzman araştır-
macı unvanıyla RASAT ve GÖKTÜRK-2
yer gözlem uydusu projelerinde 
çalıştı.
2011-2014 yılları arasında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi Mekatronik Mühen-
disliği Bölümünde öğretim üyesi
olarak görev yapan Dr. Tüfekçi, 
2014 yılında, SSM Uzay Daire Başkan-
lığı görevine atandı. 1 yıl süreyle uzay
ve uydu sistem projeleri ile uydu fır-
latma merkezi projelerini yürüten 
Dr. Tüfekçi, 23 Haziran tarihinde, Milli
Savunma Bakanlığı tarafından Sa-
vunma Sanayii Müsteşar Yardımcı-
lığı’na atandı.
Evli ve 2 çocuk babası olan Dr. Celal
Sami Tüfekçi, çok iyi derecede İngilizce
bilmektedir.

Mahmut 
Şener

Samsun, Bafra’da 1968 yılında doğan
Mahmut Şener, 1987 yılında, Kabataş
Erkek Lisesi’ni; 1992 yılında Bilkent
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölü-
mü’nü bitirdi. 1994 yılında, aynı bölüm-
den yüksek lisans diplomasını alan
Şener, yüksek lisans eğitimi sırasında,
Bilkent Üniversitesi’nde Uluslararası
İlişkiler Bölüm Asistanlığı yaptı. Dok-
tora derslerini Bilkent Üniversitesi’nde
tamamlayan Şener, hâlihazırda Ankara
Üniversitesi doktora öğrencisidir.
1995-1998 yılları arasında Dışişleri Ba-
kanlığı Stratejik Araştırmalar Mer-
kezi´nde Uzman olan Şener; 1998
yılında, Savunma Sanayii Müsteşarlı-
ğında göreve başladı. Sırasıyla; Ulus-
lararası İşbirliği Daire Başkanlığı’nda
Uzman; Uzay ve İnsansız Sistemler
Daire Başkanlığı İnsansız Hava Aracı
(İHA) Sistem Projeleri Grup Müdürlü-
ğü’nde Uzman (Ekonomist), İHA Sistem
Projeleri Grup Müdürü; Kurumsal 
İletişim Müdürü ve Müsteşar Özel
Kalem Müdürü olarak görev yapan
Şener, savunma sanayisinde uluslar-
arası iş birliği, ihracat, iş geliştirme,
kurumsal iletişim, insansız hava 
araçları, stratejik yönetim ve benzeri
konularda önemli deneyimlere sahip
oldu.
Müsteşarlık ve savunma sektörü içinde
değişik konularda oluşturulan proje,
program, çalışma grupları ve platform-
larda görev almış olan Şener, hâliha-
zırda İhsan Doğramacı Barış Vakfı Dış
Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi
Yönetim Kurulu üyesidir.
4 Haziran tarihinde Silah Sistemleri
Daire Başkanı ve Siber Güvenlik Daire
Başkan Vekili olarak atanan Mahmut
Şener, evli ve 2 çocuk babası olup; İngi-
lizce ve Almanca bilmektedir.

Asuman 
Vangölü

Erzurum’da, 1964 yılında dünyaya geldi.
1982 yılında TED Ankara Koleji ve 
1986 yılında Ankara Üniversitesi İngiliz
Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun
oldu.
Çalışma hayatına, 1986 yılında, Genel-
kurmay Başkanlığında mütercim ter-
cüman olarak başlayan Vangölü,
1989-1997 yılları arasında, Genelkur-
may Başkanlığında Dış Protokol Uz-
manı olarak görev yaptı. 1998-2000
yılları arasında ise Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Toplu-
luğu’nda görev yaptıktan sonra; 
2000 yılında Savunma Sanayii Müste-
şarlığında uzman olarak göreve baş-
ladı.
Müsteşarlıkta, sırasıyla Dış İlişkiler ve
Tanıtım Şube Müdürü, Dış İlişkiler ve
İhracat Şube Müdürü, İkili İşbirliği Şube
Müdürü, Sanayii Koordinasyon Şube
Müdürü, Uzak Doğu ve Asya Bölge Mü-
dürü, Kurumsal İletişim Müdürü ve 
Tedarik Yönetimi Daire Başkanı görev-
lerini yürüterek, savunma sanayisinde
uluslararası iş birliği, pazarlama, fuar-
lar, ihracat, kurumsal iletişim, sanayi-
leşme, lojistik ve ömür devri yönetimi
konularında önemli deneyimlere sahip
oldu. 2009 yılında, Bosna Hersek-Tür-
kiye savunma sanayisi ilişkilerine yap-
tığı katkılardan ötürü Bosna Hersek
Federasyonu Savunma, Enerji ve Ma-
dencilik Bakanı tarafından Takdir’e
layık görüldü.
Hâlen ODTÜ Teknokent Yönetim Kurulu
üyesi, Savunma ve Havacılık Sanayi İh-
racatçıları Birliği (SSI) Denetim Kurulu
Üyesi ve TİM Delegesi olarak görev
yapmakta olan Vangölü; İngilizce bil-
mekte olup, 4 Haziran tarihinde, Ulus-
lararası İşbirliği Daire Başkanı olarak
atanmıştır.
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Tatbikatın seçkin gözlemci gününe; KKTC Cumhurbaşkanı
Mustafa Akıncı, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat,
KKTC Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu, Başbakan Yardım-

cısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Menteş Gün-
düz, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa
Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mehmet
Apak, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri
Komutanı Korgeneral İsmail Ser-
dar Savaş, Güvenlik Kuvvetleri Ko-
mutanı Tümgeneral İlyas Bozkurt,
29’uncu Tümen Komutanı Tümgene-
ral Taci Kurul, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Ko-
mutanı Tümamiral Hakan Üstem, Türkiye Cumhuriyeti
Genelkurmay Yunanistan-Kıbrıs Denizcilik ve Havacılık Daire
Başkanı Tuğamiral Yaşar Çamur ve Ege Deniz Bölge Komutanı
Tuğamiral Süleyman Manka ile Pakistan ve Birleşmiş Millet-
ler’den yabancı gözlemciler başta olmak üzere, çok sayıda da-
vetli katıldı. Tatbikatı izleyenler arasında, Şehit Teğmen Caner
Gönyeli’nin annesi Kezban Gönyeli de yer aldı.
Deniz ve kara olmak üzere 2 safhada ve 3 farklı senaryo dâhilinde
gerçekleştirilen tatbikatta, arama kurtarma (AK) operasyonları
için görevlendirilen sivil ve askeri kurumlar şöyle sıralandı:
n Türkiye Cumhuriyeti’nden; Genelkurmay Başkanlığı ve bağlı

kuvvetler, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme 
Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri
Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri 
İletişim Kurumu,

n KKTC’den; Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve 
Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Özel Görev
Kuvvetleri Komutanlığı, Havacılık Birlik
Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, 
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile 
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma 
Limited Şirketi.
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Şehit Teğmen Caner Gönyeli
Arama Kurtarma Tatbikatı, 
İHA Kullanımı ile Gelişiyor

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2015 Arama
Kurtarma Tatbikatı, Doğu Akdeniz’de,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
hava sahası, kara suları ve topraklarında
ve Türkiye’nin arama kurtarma bölgesi
içerisinde yer alan uluslararası sularda,
10 ve 12 Haziran tarihleri arasında 
başarıyla icra edildi. Geleneksel hâle
gelen tatbikatta, bu yıl ilk kez, KKTC 
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının 
tasarlayıp ürettiği insansız hava aracı
(İHA) “Multicopter” kullanıldı.

Özgür Deniz KAYA
editor@savunmahaber.com

TCGS UMUT (703)
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Tatbikatta İHA Sürprizi
KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının, bazı parçaları ithal
olmakla birlikte, kendi bünyesinde tasarladığı ve ürettiği Mul-
ticopter, tatbikatın kara safhasında, bu yıl ilk defa görev yaptı.
AK faaliyetlerinde, havadan değerlendirme ve görüntüleme
hizmeti vermesi amacıyla üretilen Multicopter, üzerinde faydalı
yük olarak 30x optik yakınlaştırma özellikli ve gece görüş ye-
teneğine sahip HD kamera taşıyor. Multicopter, tatbikatın se-
naryosu gereğince, bölgesel alan taraması yaparak ormanlık
alanda arama faaliyeti gerçekleştirdi.
Tatbikata Türkiye’den katılan unsular şöyle sıralandı: TCSG
UMUT (703) ve TCSG YAŞAM (704) arama kurtarma gemileri,
Kaan 33 ve Kaan 19 sınıfı sahil güvenlik botları, AS532 Cougar,
S-70B SEAHAWK ve AB412 sahil güvenlik helikopterleri ile
Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
(S.G.K.lığı)’na ait, CN235 AK uçakları. Ayrıca TCG GÖKÇEADA
(F-494) fırkateyni, tatbikata katılan helikopterlerin acil iniş plat-
formu olarak kullanılması amacıyla görev yaptı.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından ise ARES 42 
HECTOR sınıfı sahil güvenlik botları, AS532 Cougar tipi AK ve
ambulans helikopterleri ile römorkör katıldı.

AK Ekipleri Göreve Hazır
Tatbikat öncesinde yapılan bilgilendirme toplantısında, Güven-
lik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlyas Bozkurt, “Zamana
karşı bir yarış niteliği taşıyan AK faaliyetleri, profesyonelce ye-
tişmiş personele, iyi bir organizasyona, birimler arasında yakın
bir koordinasyon ile iş birliğine ihtiyaç göstermekte ve 24 saat
görev yapmayı gerektirmektedir.” dedi. Tümgeneral Bozkurt,
AK yetkisinin, KKTC hava sahası ve kara sularında KKTC’de;
uluslararası sularda ve hava sahasında ise Türkiye’nin sorum-
luluğunda olduğunu söyledi.
KKTC birimleri tarafından, 2003-2015 arasındaki 12 yıllık dö-
nemde, 66 adet AK görevi icra edildiğini açıklayan Tümgeneral
Bozkurt, “KKTC, anavatanı Türkiye Cumhuriyeti unsurlarıyla

gönül ve emel birliği içerisinde, her ortamda, gece ve gündüz,
kara sularında veya uluslararası sularda, her yerde, her zaman
AK harekâtı icra etmeye hazırdır.” diye konuştu.
Tümgeneral Bozkurt, tatbikatın amacını, “AK unsurlarının, ko-
ordinasyon ve birlikte çalışma usullerini geliştirmek, AK per-
sonelini eğitmek, insani yardım harekâtı ve iş birliği
konularında Türkiye’nin ve KKTC’nin imkân ve kabiliyetlerini
denemek” şeklinde sıraladı.

Ekipler Kara ve
Deniz Görevleri 
için Hazır
Tatbikatın ilk safhası,
KKTC’nin 101 Evler (St.
Hilarion) bölgesinde,
10 Haziran’da yapıldı.
Senaryoya göre; İzmir-
Ercan güzergâhında
uçuş yapan özel bir ha-
vayolu şirketine ait Boeing 727 tipi yolcu uçağı, iniş için alçal-
maya başladığı sırada, Girne semalarında tehlike sinyali verdi.
Bunun üzerine, Türkiye’den ve KKTC’den bölgeye sevk edilen
AK uçağı, AK helikopteri ve karadan intikal eden AK ekipleri ta-
rafından, düşen uçaktaki yolcular kurtarıldı ve görev başarıyla
tamamlandı.
Tatbikatın deniz safhası ise 2 farklı senaryoya dayandırılarak,
12 Haziran’da, Gazimağusa açıklarında, KKTC kara suları dı-
şında, Türk AK bölgesi içerisinde gerçekleştirildi. Senaryoya
göre, seyir hâlinde olan bir akaryakıt tankeri, içerisinde çok sa-
yıda düzensiz göçmenin olduğu bir ticaret gemisiyle çarpıştı.
Yanmakta olan ticaret gemisinin yardım çağrısı sonucu, KKTC
tarafından Türk S.G.K.lığına bilgi verildi. Ardından, 
TCG GÖKÇEADA (F-494) üzerine konuşlu S-70B SEAHAWK he-
likopteri, TCSG Umut ve TCSG Yaşam, 3 adet sahil güvenlik
botu, CN235 AK uçağı, 3 adet AB412 sahil güvenlik helikopteri,
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanı 
Tümgeneral İlyas Bozkurt

Sahil Güvenlik Komutanı 
Tümamiral Hakan Üstem

ARES 42 HECTOR sınıfı sahil güvenlik botu Kaan19 sınıfı ONUK MRTP20 sahil güvenlik botu
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Hv.K.K.lığına ait bir CN235 AK uçağı ve helikopter, 3 adet sahil
güvenlik botu ve Söndüren-10 römorkörü, olay yerine gitmek
üzere görevlendirildi. Kazazedeler kurtarıldı, yanan gemideki
yangın söndürüldü ve gemi yedeklenerek Gazimağusa limanına
intikal ettirildi.
Her yıl, denizde tam karanlık ortamda icra edilen üçüncü se-
naryo ise basın mensupları tarafından ışık yetersizliği nedeniyle
görüntülenemediği için, bu yıl gündüz gerçekleştirildi. Senar-
yoya göre, KKTC karasularında bulunan bir uçağın tehlike sin-
yali vermesi ve denize düşmesi üzerine, 1 adet AS532 Cougar
tipi AK helikopteri, 1 adet ambulans helikopteri ve 3 adet sahil
güvenlik botu, bölgeye intikal etti. 2 pilotu ve 4 yolcusu bulunan
uçağın mevkisi ekipler tarafından tespit edildikten sonra, uçak-
takiler kurtarıldı.

15 Bin Kişi Kurtarıldı
Tatbikat sonunda yapılan basın açıklamasında, Sahil Güvenlik
Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, “Tatbikat, AK teşkilatla-
rının eğitim hedeflerine üst düzeyde katkı sağlayacak şekilde
başarıyla tamamlanmıştır. Tatbikatta, Türkiye Cumhuriyeti ve
KKTC’nin AK konusundaki iş birliği ve koordinasyonu pekişti-
rilmiş, askeri ve sivil AK unsurlarının birlikte çalışabilirliğiyle
AK harekâtına ilişkin komuta kontrol ve muhabere usulleri de-
nenmiştir.” diye konuştu. Tümamiral Üstem, konuşmasına
şöyle devam etti: “Son yıllarda bölgemizde meydana gelen kriz-
ler ve ekonomik sorunlar nedeniyle Ege Denizi ve Akdeniz’de
düzensiz göçün büyük artış gösterdiği, çoğunlukla emniyetsiz
deniz vasıtalarıyla yapılan düzensiz göç girişimlerinin bir kıs-

mının can kayıplarıyla sonuçlandığı bilinmektedir. Türkiye,
Ege’de olduğu gibi, Akdeniz’de de düzensiz göç mağdurlarının
her birinin hayatta kalmasına büyük önem vermekte ve bu
amaçla yoğun gayret sarf etmektedir. Türkiye, ana maksadı
insan hayatı kurtarmak olan AK faaliyetlerinin etkinlikle icra
edilebilmesi maksadıyla KKTC’yi desteklemeye ve karşılıklı iş
birliğini arttırmaya devam edecektir.”
Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Tümamiral
Üstem, “2014 yılında, Ege Denizi’nde ve Türkiye’nin yakın su-
larında zor durumda kalmış 15 bin düzensiz göçmen, bir kısmı
da ölmek üzereyken kurtarıldı. Yılsonunda 3 kat artmış olarak
50 bin gibi bir rakama ulaşacağımızı tahmin ediyoruz.” dedi.

ÖZEL HABER

n 8 motorlu quad-copter
n Karbon-fiber gövde ve pervaneler
n GPS destekli uçuş sistemi
n Yük ve pil kapasitesine bağlı olarak ortalama 20 dakika uçuş (1 saate kadar uzatılabilir)
n Faydalı yük: HD kayıt özelliğine sahip kamera 

(gece görüş kamerası ya da termal kamera da takılabilir)
n Dizüstü bilgisayarı ya da tablet üzerinden; güzergâh, hız ve yükseklik gibi 

bilgiler girilerek otomatik uçuş gerçekleştirme özelliği

Multicopter Teknik Özellikleri
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PARIS AIR SHOW
2015 ÖZEL

Paris Air Show’daki 
Türk Katılımının Niteliği Arttı

Bu sene, 15-21 Haziran tarihleri arasında
51’incisi gerçekleşen Paris Air Show (Paris

Havacılık Fuarı); Northrop Grumman, 
General Dynamics, BAE Systems ve Saab

gibi bazı “büyük”lerin katılmayacağı haberi
ile başlamış, Amerikan Silahlı Kuvvetlerine

ait hiçbir hava aracının gösteri uçuşuna 
çıkmayacağı haberi ise başka bir sürpriz 
olmuştu. Böyle bir atmosferde başlayan

Paris Air Show 2015; Airbus’un ve Fransız
havacılık sanayisinin damgasını vurduğu;
Pakistan-Çin ortak yapımı JF-17’nin batılı

rakiplerini kıskandırdığı; Airbus A400M, 
Airbus A350, Boeing 787 ve Bombardier 
C-300’ün TUSAŞ’ın ürettiği parçalar ile 

uçtuğu; ROKETSAN ve OSSA stantlarının
göz aldığı; Vestel Savunma’nın Avrupa 

pazarını hedeflediği; Türkiye’nin Bölgesel
Uçak Projesini tanıttığı ve yine Airbus 

tasarımı ilk elektrikli uçağın gösteri uçuşu
yaptığı, katılımı yüksek ve başarılı bir fuar

olarak tamamlandı. T129 ATAK ve 
ANKA’nın da yer aldığı Paris Air Show 2015,

katılmayanların hayıflandığı 
bir fuar olarak hatırlanacak…

M. Emre YAZICI / e.yazici@savunmahaber.com

İlk 4 günü halka kapalı; son 3 günü ise açık olarak düzenle-
nen bu yılki Paris Air Show’da, toplam ziyaretçi sayısı, bir
önceki etkinliğe göre, yaklaşık %13 artarak 350.000’in üze-

rinde gerçekleşti. Katılımcı firma sayısı da benzer biçimde,
%4’lük bir artış göstererek 2.300’ü aştı. Toplam 130 hava ara-
cının sergilendiği Paris Air Show boyunca, 30 farklı uçak ve he-
likopter, düzenli gösteri uçuşları gerçekleştirdi. Fuara
Türkiye’den; Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Havacılık ve Sa-
vunma Kümelenmesi, Gür Metal, Hexagon Studio, İmsan Ma-
kina, OSSA, ROKETSAN, TUSAŞ, TEI, Unimetal ve Uygur
Savunma firmaları katıldı. TUSAŞ şalesi önünde statik olarak
sergilenen T129 ATAK taarruz ve taktik keşif helikopteri ile
ANKA insansız hava aracı, Türk savunma ve havacılık sanayi-
sinin göğsünü kabartırken, fuar sırasında 2 tane de önemli
imza atıldı. Alp Havacılık, Pratt & Whitney ile önemli bir an-
laşma imzalarken; OSSA ise fuarın ikinci günü, Fransız hava-
cılık sektöründe faaliyet gösteren mühendislik şirketleri ile
araştırma merkezlerinin oluşturduğu Aerospace Valley küme-
lenmesi ile önemli bir niyet mektubu imzaladı.

Textron AirLand Scorpion



33

www.savunmahaber.com                                                                                                                          MSI Dergisi - Temmuz 2015

Alp Havacılık, P&W PurePower Motor 
Ailesi için İmza Attı

Alp Havacılık, fuarı kazançlı geçiren firmaların başında yer
aldı. Fuarın ilk günü olan 15 Haziran’da, Alp Havacılık ile
Pratt & Whitney (P&W) arasında, Alp Havacılık’ın,

P&W’nin PurePower motor ailesine işlenmiş parça temin et-
mesi ile ilgili, 480 milyon dolarlık bir sözleşme imzalandı. İmza
için düzenlenen törene, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr.
İsmail Demir de katıldı. Alp Havacılık, sözleşme uyarınca, önü-
müzdeki 11 yıllık dönemde, Mitsubishi Regional Jet (MRJ) için

PW1200G; Bombardier C serisi uçaklar
için PW1500G; Airbus A320neo ailesi için

PW1100G-JM ve Gulfstream G800 için
PW800 motorlarına ait ön ve arka fan

hublarının da aralarında olduğu, 
13 kritik döner komponentin ana küresel
kaynağı olacak. 1 yıllık proje geliştirme

aşamasından sonra, seri üretime, aşamalı
olarak 2016 yılında geçilmesi öngörülüyor. 

Alp Havacılık tarafından yapılan açıklamada, sözleşmenin yan
sanayinin gelişim hedeflerine de önemli katkı sağlayacağı vur-
gulandı.

OSSA, Fransa Açılımını 
Aerospace Valley ile Sürdürüyor
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında 2’ncisi gerçekleştirilen ve Fransa’nın
“Onur Ülkesi” olduğu Ankara Savunma ve Havacılıkta Endüs-
triyel İşbirliği Günleri (Industrial Cooperation Days in Defense
and Aerospace / ICDDA) etkinliğinde Fransız firmaları ile iliş-
kilerini geliştiren Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi
(OSSA), fuarın 2’nci gününde, bu ilişkileri daha da güçlendire-
cek bir imza attı. OSSA, Fransız havacılık sektöründe faaliyet
gösteren mühendislik şirketleri ile araştırma merkezlerinin
oluşturduğu Aerospace Valley kümelenmesi ile bir Niyet Mek-
tubu imzaladı. İmza törenine, tarafların üst düzey yöneticileri-
nin yanı sıra Fransız Parlemento üyesi ve Fransa-Türkiye

Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Christophe Bouil-
lon ve Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı Teknoloji ve Ko-
ordinasyon Yardımcısı Tuğgeneral Şaban Umut da iştirak etti.
Töreninin açılışını, GIFAS’ın Uluslararası Komisyonu Başkanı
ve Paris Havacılık Fuarı’nın CEO’su Emeric d’Arcimoles yaptı.
Konuşmasına, misafirleri Türkçe selamlayarak başlayan d’Ar-
cimoles, Türk endüstrisinin deneyim ve dinamizminin, tüm
dünyada bilindiğini belirtti. Türkiye ve Fransa’nın havacılık ve
savunma ihracatında birbirlerini tamamlayan doğal ortaklar
olduğunu, hâlen; A400M, MELTEM, Cougar ve GÖKTÜRK prog-
ramlarındaki örnek iş birliğini, Özgün Helikopter ve Uzun Men-
zilli Hava Savunma Projelerine de taşımak istediklerini
kaydeden d’Arcimoles; üniversiteler, teknoparklar ve küme-
lenmeler aracılığıyla Türkiye’de yaptıkları Ar-Ge yatırımlarının,
gerçek katma değer yarattığını anlattı. d’Arcimoles, sözlerini,
“Bugün atılacak imzalar, Türk-Fransız sanayi iş birliğinin ge-
lişmesi için yeni fırsatlar yaratarak iki ülke arasındaki bağları
güçlendirecektir.” sözleri ile tamamladı.
Toplantıya, Fransız Savunma Bakanlığı adına katılan DGA Ulus-
lararası Kalkınma Müdürlüğü Orta ve Doğu Avrupa, Güney
Amerika Müdür Yardımcısı General Hubert Ebraly, Türkçe “Gü-
naydın, Paris’e hoş geldiniz.” diyerek başladığı konuşmasını,
“Hem kendi bağımsızlıklarını güvence altına almak hem de ih-
racatlarını arttırabilmek için savunma sanayilerini güçlü ve ba-
ğımsız kılmak, Türkiye ve Fransa’nın ortak paydasıdır.” diye
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sürdürdü. Savunma iş birliğinin hassas konularda karşılıklı gü-
venle çalışmayı gerektirdiğini belirten General Ebraly, Türki-
ye’yi, bu konuda ciddi bir aday olarak gördüklerini belirtti. 2 yıl
önce, Türk ve Fransız Savunma Bakanlarının Ankara’da aldık-
ları kararın neticesinde, iki taraflı temasların yoğunlaştığını;
2014 yılının Şubat ayında, Ankara’da düzenlenen sanayi toplan-
tısının ardından, aynı yılın Eylül ayında, DGA tarafından, bir Si-
lahlanma Komitesi toplantısının düzenlendiğini hatırlattı. Bu
doğrultuda, 23-25 Kasım tarihlerinde, SASAD ve GIFAS’ın,
ikinci toplantılarını Fransa’da düzenleyeceğini belirten General
Ebraly, savunma iş birliği konusunda, üst düzey kararları hü-
kümetlerin aldığını; ancak bunu ileriye götürmenin, her iki ta-
rafın sanayilerine düştüğünü belirterek konuşmasını
tamamladı.
SSM adına söz alan Ömür Devri ve Maliyet Yönetimi Daire Baş-
kanı Abdullah Erol Aydın, geçmişi 100 yıl öncesine dayanan,
dünyanın en büyük havacılık fuarına katılıyor olmaktan duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı. SSM’nin,
Türk savunma sanayisinin başarılarını müttefikleri ile paylaş-
maktan gurur duyduğunu belirten Aydın, Paris havacılık fuarı-
nın, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye vesile
olacağından emin olduğunu belirtti. “Fransız savunma ve ha-
vacılık sanayisi dünya pazarındaki payını arttırmaktadır.” şek-
linde devam eden Aydın, bunun Fransız firmaları ile iş birliği
içinde olan Türk firmalarının, üçüncü taraflara ihracatının art-
masına yardımcı olacağını düşündüğünü söyledi. Aydın, IDEF
2015 esnasında, SAFRAN firmasının İstanbul Teknik Üniversi-
tesi (İTÜ) ile imzalamış olduğu araştırma iş birliği anlaşmasın-
dan duydukları memnuniyeti de vurguladı.

Firmalar Kendilerini Anlattı
Toplantıda ASELSAN adına söz alan MGEO Aviyonik Sistemler
Grup Başkanı Yüksel Serdar, öncelikle ASELSAN’ı tanıtan bir
sunum yaptı. Hâlen pek çok Fransız şirketi ile iş birliklerinin
devam ettiğini belirten Serdar, bunlara örnek olarak Thales’in
farklı birimleri ile keşif görev sistemleri, helikopter kaskları,
radarlar, füze lançerleri ve uydu sistemleri ile ilgili olarak yap-
tıkları iş birliklerinden bahsetti. Geçen yıl Berlin’de gerçekleş-
tirilen ILA esnasında Airbus ile imzaladıkları mutabakat
muhtırasını çok önemsediklerini ve sivil aviyonikler üzerinde
çalışmaya kararlı olduklarını belirten Serdar, konuşmasına,
ASELSAN’ın, sivil ve askeri helikopter ve uçak modernizasyon-
ları konularında, Fransız sanayisi ile dünya pazarı için iş birliği
yapmak istediğini belirterek son verdi.

Thales Türkiye Ülke Direktörü Ali Baran ise yaptığı konuşmada,
Türkiye’deki faaliyetlerini anlattı. Türkiye’deki iştirakleri 
YALTES’in, Türk Deniz Kuvvetleri gemilerindeki algılayıcı sis-
temlerinin çoğunu sağladığını; YALTES’in satışlarının %20’sini
ihracat kalemlerinin oluşturduğunu; diğer iştirakleri Thales
Ulaşım Sistemleri’nin de Devlet Demir Yollarının önemli hat-
larının sinyalizasyon sistemlerini verdiğini belirten Baran, so-
nuncusu hariç, TÜRKSAT’ın bütün uydularının Thales yapımı
olduğunu; Türk Hava Yolları ve Pegasus’un kullanmakta ol-
duğu IFE (Uçuş Eğlence Sistemleri)’nin de Thales tarafından
verildiğini hatırlattı. Türkiye’de; ASELSAN, TUSAŞ, Savronik ve
Şahin Yılmaz ile iş birlikleri olduğunu belirterek, bu iş birlikle-
rini KOBİ’lerle genişletmek istediklerini vurguladı. Baran,
MELTEM programında Türk sanayisi ile birlikte oluşturdukları
deniz karakol ve deniz keşif birikiminin, Orta Doğu’da bir ülkeye
ihracatı için gelecek yıl önemli bir adım atmayı beklediklerini
müjdeleyerek konuşmasını tamamladı.
Günün en ilgi çekici sunumlarından birini, TUSAŞ Strateji Yö-
netimi Müdürü Altuğ Müftüoğlu yaptı. Müftüoğlu, konuşmasına,
Türkiye’nin son yıllardaki gelişimini ve kendisini nasıl algıladı-
ğını anlatarak başladı. Türkiye’nin 2002 ile 2010 yıllarına ait;
gayrisafi milli hasıla, toplam ihracat, havacılık ve savunma sa-
nayisinin gelirleri ile bu alanda çalışan sayısını kıyasladığı tab-
lolara yer veren Müftüoğlu, Türkiye’nin hedefinin, 2023’e kadar
dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek olduğunu; bu doğ-
rultuda, havacılık ve savunma sanayisine ciddi görevler düştü-
ğünü; Türkiye ile iş birliği yapmak isteyen tarafların da bu
hedefe nasıl katkı sağlayabileceklerini ifade edebilmelerinin
kritik olduğunu söyledi. TUSAŞ yakınlarında kurulmakta olan
havacılık kümelenmesine de değinen Müftüoğlu, bu kümelen-
menin yerli şirketlerin yanı sıra yabancı yatırımcılara da açık
olduğunu ve TUSAŞ’ın çevresinde bir KOBİ zinciri oluşturmayı
hedeflediğini anlattı. Konuşmasında, TEI’ye de yer ayıran Müf-
tüoğlu, TUSAŞ’tan 1 yıl sonra kurulan bu ortaklığın hâlâ uyumlu
biçimde devam ediyor olmasının nedenlerinin başında, TEI’nin
gelirlerinin, %70’inin ihracattan kaynaklanıyor olması gerçe-
ğinin yer aldığını vurguladı.
SAFRAN Group adına söz alan Strateji, Birleşmeler ve Satın Al-
malardan sorumlu Başkan Yardımcısı Eric Dalbiès, SAFRAN’ı,
görevin kritik olduğu her zaman müşterisi için ileri teknoloji
çözümler üreten, uluslararası bir grup olarak tanımladı. 
SAFRAN’ın, 15 milyar avroluk cirosunun, %15 ila %20’sini dü-
zenli olarak Ar-Ge’ye ayırdığını belirten Dalbiès, daima
Fransa’da en çok patent başvurusunda bulunan ilk 2-3 şirket
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arasında yer aldıklarını belirtti. Türkiye’de, daha ziyade sattık-
ları alt sistemler ile bilindiklerini; Türk operatörlerce işletilen
yaklaşık 200 kadar tek koridorlu yolcu uçağında CFM motorları
ve Messier-Bugatti-Dowty’ye ait iniş takımı veya fren sistem-
lerinin bulunduğunu; hâlen Türk Silahlı Kuvvetleri envante-
rinde 100’den fazla Turbomeca motorunun bulunduğunu; buna
ilave olarak, hava limanlarındaki güvenlik sistemlerinin çoğun-
lukla kendileri tarafından verildiğini belirtti. Dalbiès, SAF-
RAN’ın, bir sistem sağlayıcısından ziyade; havacılık, savunma
ve güvenlik alanlarında kritik unsurlar sağlayan bir şirket ol-
duğunun altını çizdi. SAFRAN’ın, Türkiye’nin hedeflerine destek
olmak üzere, uzun dönemli bir strateji ile hareket ettiğini;
bunun en güzel örneklerinden birinin İTÜ ile yüksek perfor-
manslı seramik matris kompozit malzemeler ile ilgili teknolojik
iş birliği olduğunu ifade etti. İTÜ ve ODTÜ ile başka projelerin
de gündemde olduğunu söyleyen Dalbiès, benzeri iş birliklerine
yönelik yatırımlar yapmaya ve ortaklıklar kurmaya hazır olduk-
larını vurguladı.
HAVELSAN adına söz alan, Strateji ve İş Geliştirme Direktörü
Orhan Muratoğlu, HAVELSAN’ın faaliyet alanlarını; komuta
kontrol sistemleri, eğitim, simülasyon, test ve değerlendirme
sistemleri ile siber güvenlik çözümleri ve bilgi yönetim sistem-
leri olarak belirterek, hâlen Türk Silahlı Kuvvetlerinde kulla-
nılan en hacimli yazılım olan HvBS’nin, HAVELSAN’ın ürünü
olduğunu söyledi. Muratoğlu, Barış Kartalı, MELTEM ve 
gibi askeri projelerin yanı sıra sivil havacılık alanındaki faali-

yetleri kapsamında, EASA sertifikalı simülatörler, hava araçları
sağlık izleme sistemleri ve uçuş eğlence sistemleri de ürettik-
lerini belirtti.
Kapanış konuşmasını yapan, SAFRAN’ın Türkiye, Kuzey Afrika
ve Orta Doğu’dan sorumlu Başkan Yardımcısı Meral Cremon,
yapılan konuşmaların, Fransız ve Türk sanayileri arasındaki iş
birliğinin, hem mevcut projeler hem de fırsatlar açısından ne
kadar zengin olduğunu ve ne kadar geniş bir alana yayıldığını
gösterdiğini söyledi. Cremon, Türkiye’nin, gerek şimdi gerekse
gelecek için Fransız sanayisi açısından anahtar bir ülke kimliği
taşıdığını anlattı. “Güçlerimizi birleştirerek rekabete karşı ko-
yabilir ve yeni ihraç pazarlarına erişebiliriz.” diye konuşan Cre-
mon, DGA ve SSM’nin yakın iş birliğinin sanayiye ışık tutacağını
belirterek sözlerini tamamladı.
Konuşmaların ardından, Aerospace Valley adına Başkan Agnès
Paillard ve OSSA adına Başkan Mithat Ertuğ, Niyet Mektubu’nu
imzaladı.
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ROKETSAN, Standı ile Çıtayı Yükseltti
Türk katılımcılar arasında en etkileyici stantlardan biri, hiç şüp-
hesiz ki ROKETSAN’a aitti. SOM-J’nin ölçekli maketi ile 
TEBER-81 ve TEBER-82 lazer güdümlü bomba kitleri, IDEF
2015’in ardından, ilk kez yurt dışında, Paris Air Show’da, 
ROKETSAN’ın diğer ürünlerinin yanında sergilendi. 
ROKETSAN, standında, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Moritanya
gibi ülke heyetlerinin yanı sıra uluslararası basını da ağırladı.

Yerli Uçak için TRJet Kuruldu
Fuarın ikinci gününde, Türkiye açısından son derece önemli bir
basın toplantısı vardı. Söz konusu toplantı, STM ile yerli bölge-
sel uçak üretimine yönelik bir mutabakat muhtırası imzalayan
Sierra Nevada Corporation (SNC)’ın şalesinde gerçekleşti.
SNC, hâlen uçmakta olan Dornier D328 uçaklarının bakım ve
destek faaliyetlerini yürütmekte olan ve uçağın bütün haklarına
sahip 328 Support Services GmbH (328 SSG) şirketini, bu yılın
Şubat ayında satın almıştı. Türkiye ise bölgesel uçağını, D328
üzerine bina etme kararını, 27 Mayıs tarihinde açıklamıştı.
328 SSG Genel Müdürü Dave Jackson, konuşmasına, basının
toplantıya göstermiş olduğu büyük ilgiden duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek başladı. Gerçekten de katılımcılar, daha mü-
tevazı bir beklentiyle düzenlenmiş olan SNC şalesinin salonuna
sığmadı; bir kısmı verandaya, bir kısmı da üst kat merdivenle-
rine doğru taştı. Toplantıda, pek çok farklı ülkeden, 30’a yakın
basın mensubu vardı.
Jackson, toplantının amacını, “SNC’nin, Türkiye’de bölgesel
uçak için yeni bir şirket kurduğunu duyurmak” olarak açıkladı.
Yeni kurulan TRJet Havacılık Teknolojileri A.Ş. firması, bölgesel
uçak programını gerçekleştirecek. Program, Türkiye’nin, yerli

tasarım ilk yolcu uçağı TRJ628’i üretmek için, D328’in moder-
nize edilmiş bir versiyonu olacak olan TRJ328’i, basamak ola-
rak kullanmayı hedefliyor. Basın toplantısında Dave Jackson’a,
328 Design GmbH Genel Müdürü Jörg Gorkenant ve SNC’nin
Türkiye’deki ortaklığı ESEN Sistem Entegrasyon (ESI)’un Genel
Müdürü Cem Uğur eşlik etti.
Soru- cevap kısmında Jackson’a yönlendirilen ilk soru, dün-
yada gerçekten 30-50 koltuk kapasiteli bölgesel uçaklar için
bir pazar olup olmadığıydı. Jackson, hâlen 30-50 koltuk 
kapasiteli 5.000’e yakın jet ve turboprop uçağın hizmette oldu-
ğunu, bu uçaklar hizmet dışı kaldıklarında, hepsinin daha
büyük uçaklar ile değiştirilmeyeceğini; aynı boyutta uçaklara
da ihtiyaç olacağını; kendilerinin, bu pazarı hedeflediğini anlattı.
Ayrıca, yeni 328’in; ambulans ve sahil güvenlik gibi özel görev-
ler için de biçilmiş kaftan olduğunu; ABD Hava Kuvvetlerinin,
hâlen 15 adet 328’i, bu tür amaçlarla kullanmakta olduğunu
belirtti. 328’in; hazırlanmamış ve dar pistleri kullanabilme,
yüksek sıcaklık ve yüksek irtifa koşullarında çalışabilme, kısa
mesafelere inip-kalkma ve kolay bakım gibi özelliklerini vur-
gulayan Jackson, 328’in, diğer bölgesel uçaklardan üstün, ken-
dine özgü bir pazar segmenti oluşturduğunu söyledi. Başka bir
soru üzerine Jackson, Ankara’daki tesislerinin inşaatı devam
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D328’ten TRJ628’e
İlk uçuşunu 1991 yılında yapan ve 1991-2000 yılları arasında 
217 tane üretilen D328, 85 ülkede sertifiye edildi. Bugün, aralarında;
ABD, İsviçre, Almanya, İngiltere ve Danimarka’nın da bulunduğu 
16 ülkede, 150 kadar uçak hizmet vermeye devam ediyor.D328’in
modernizasyonu ile ortaya, hem jet (TRJ328) hem de turboprop
(TR328) motorlu uçaklar ortaya çıkacak. Modern bir kokpit ve kabine
sahip olacak olan TRJ328’in azami uçuş tavanı 35.000 ft (yaklaşık
10.670 m). 32 kişilik TRJ328, 1.600 km menzilde en verimli şekilde
kullanılabilecek. İlave yakıt tankları ile azami menzili 3.500 km’ye 

kadar çıkabilecek olan TRJ328, yolcu taşımacılığının yanı sıra 
kargo taşımacılığı, özel askeri amaçlar, sahil güvenlik, 

deniz keşif ve hava ambulansı gibi görevlere de uygun olacak.
İlgili tarafların; fikir hakları, birikimleri ve yatırımları ile ortaya 
çıkacak olan TRJ628’in, 328’in iki katına kadar yolcu taşıması
öngörülüyor. TRJ628, Türkiye’nin ilk yerli tasarım ve 
üretim bölgesel uçağı olacak.
Pazarın büyük oyuncuları ATR ve Bombardier, önümüzdeki 
20 yıl içinde, 20 ila 90 yolcu kapasiteli 6.000 kadar yeni bölgesel
uçağa ihtiyaç duyulacağını; bunun da 3.500-4.000 kadarının jet 
motorlu olacağını tahmin ediyor. Bu talebin, %25 kadarının
TRJ328’in; %40 kadarının da TRJ628’in özelliklerinde olması 
bekleniyor.
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ederken, ilk birkaç uçağı, 328 SSG’nin Münih yakınlarındaki
Oberpfaffenhofen’da konuşlu tesislerinde üreterek, hem ima-
lat hattının sertifikasyonunu yenileyeceklerini hem de 328’in
yeni kokpitinin sertifikasyonunu Almanya’da alacaklarını; bila-
hare son montaj hattını Ankara’ya taşıyacaklarını söyledi.
Tedarikçi zinciri ve projenin finansmanı ile ilgili bir soruyu ise
“Başta TUSAŞ olmak üzere, Türk havacılık sanayisinin üretim
deneyimi son derece fazla olmasına rağmen, Türk Devleti ile
yaptığımız temaslarda, yeni uçak programlarında tedarikçi zin-
cirinin teşkili ve yönetiminin büyük risk taşıdığını anlattık.
328’de, oturmuş bir tedarik zincirimiz var, oyuncular belli. Bizi
Türkiye’de tutan fırsatlardan biri de aynı zinciri 628 programına
taşıyabilmek oldu. 328’de iş birliği yaptığımız firmaların, 628’de
de bizimle olmasını umuyoruz. Oturmuş bu altyapının varlığı
ve ekonomik açıdan sağlıklı bir iş planı ile 628 programına des-
tek vermek isteyen yeni tedarikçiler bulmak, yüksek ülküler
üzerine inşa edilmiş kâğıt üzerinde bir programdan daha kolay
olacaktır. Şu anda, programın en büyük tedarikçilerinden biri
olan Pratt & Whitney’in salonda olduğunu belirtmekten mut-
luluk duyuyorum. Türk Devleti’nin, Türkiye’de endüstrileşme
konusundaki beklentilerini karşılamak amacıyla özellikle şu
anda bir tedarikçimizin bulunmadığı gövde ve kanat imalatı gibi
konularda, TUSAŞ ve diğerlerinin bize katılabileceğini değer-
lendiriyoruz. Sorunuzun finansal kısmını, 328 SSG’nin, varlığını
sürdürebilmesi yapacağı satışlara bağlı olan bağımsız ticari bir
işletme olduğunu hatırlatarak yanıtlamak isterim. Ancak, Türk
Devleti, TRJ328 programının başlaması için ihtiyaç duyduğu-
muz desteği, 50 uçaklık bir siparişle veriyor. 628 ile ilgili olarak
ise devletin verdiği desteğin karşılığında, geliştirme sürecini,
Türkiye’de, Türk tasarımcıları ve mühendisleri ile gerçekleş-
tirmek konusunda mutabık kaldık. Tabii burada isterleri pazar
belirleyecek. Türk Devleti’nin 50 uçaklık siparişinin yanında,
SNC de programa ciddi bir maddi destek veriyor.” diye yanıt-
ladı.
İlk 50 uçağın kullanıcılarının kim olacağı sorusuna yanıt olarak
Jackson, “Türk Devleti, bu uçakları, sivil veya askeri taşımacı-
lıkta kullanabileceği gibi, ihraç da edebilir. Bizim planımız, uça-
ğın yalnızca Türkiye’nin yerel ihtiyaçlarını karşılayan değil, aynı
zamanda ihraç edilebilen bir uçak olmasını sağlamak.” diye ko-
nuştu. Proje kapsamında üretilecek uçaklar, 32 yolcu taşımak
üzere konfigüre edilecek. Ancak Jackson, bu uçaklara, Özel
Kuvvetlerin de ilgisi olduğunu; programın ilerleyen safhala-
rında üretilen uçakların, Türkiye’de veya ihtiyaca bağlı olarak
başka bir yerde, özel görev amaçlı donatılabileceklerini belirtti.
Türkiye ile yapılan anlaşmanın 50 jet uçağını kapsadığını; ancak
Türkiye’nin ilave jet ve turboprop versiyonlarına ihtiyaç duya-
cağını değerlendirdiğini söyleyen Jackson, tesisin kurulması
ve tedarik zincirinin oluşturulması için ihtiyaç duyacakları sü-

reye bağlı olarak, ilk uçağı, 18 ila 36 ay içinde teslim etmeyi
planladıklarını söyledi. 328 SSG, önümüzdeki 24 ay içinde,
Oberpfaffenhofen’da, 3 veya 5 adet TRJ328 prototipi imal ede-
rek gerekli sertifikasyonları tamamlayacak. Türkiye’deki son
montaj hattı, yılda 5-6 uçak ile başlayacak; ancak hat, yılda
20-30 uçak üretecek kapasitede olacak.
ESI Genel Müdürü Cem Uğur, bir soru üzerine yaptığı açıkla-
mada, Türkiye’nin kendi yolcu uçağını tasarlamak ve üretmek
istediğini; bu uçağın 628 olacağını söyledi. Yapmak istedikleri-
nin; mevcut tasarımdan olabildiğince bilgi aktarıp, rekabet
şartlarını ve zamanlamayı da gözeterek yerli katkıyı azami se-
viyeye çıkarmak olduğunu anlatan Uğur, “Hem devlet kurum-
ları hem de üniversiteler, 628’de bu katkıyı nasıl
arttırabileceğimiz konusunda çalışıyor.” dedi. Kurulacak han-
gar ve tasarım ofisinin yeri hakkında görüşmelerinin devam et-
tiğini anlatan Uğur, yılsonunda bu tesislerin faaliyete
geçeceğini umduğunu belirtti.
Türk Devleti’nin de beklentileri doğrultusunda, 628; 328’in mi-
rasını azami kullanan, 50 ila 70 koltuk kapasiteli, çok amaçlı,
yüksek kanadı sayesinde hem jet hem de tupboprop motora
izin veren, kısa ve hazırlanmamış pistlere inip kalkabilecek bir
uçak olarak planlanıyor. 628’in tasarım faaliyetleri, 328’in tek-
rar sertifikasyon sürecine paralel olarak başlayacak. Mevcut
tedarik zinciri azami ölçüde kullanılarak, 2023 yılına planlanan
“hangardan çıkış”a (roll-out) yönelik risklerin azaltılması ön-
görülüyor. 628’de, ileri teknolojiler yerine, “oturmuş teknolo-
jiler” tercih edilecek. Benimsenen yaklaşımın, yeni tasarımları
pazara sunmaya çalışan üreticilerin düştükleri sıkıntılardan
kaçınılmasına yardımcı olacağı düşünülüyor. 628 de (yeni 328
gibi) öncelikle jet olarak tasarlanacak. Şu aşamada, 328 ve
628’in, jet ve turboprop modelleri dışında, bir başka modelin
tasarımı veya geliştirilmesi öngörülmüyor.
Dave Jackson, hem 328 SSG’nin hem de SNC’nin Türkiye ile
uzun bir geçmişi olduğunu; bu projenin bir gecede oluşmadı-
ğını hatırlatarak, “Bu proje; Türkiye, Almanya ve ABD’de yeni
istihdamlara vesile olacaktır.” dedi.

THY, A321neo Uçakları için 
PW1100G-JM’yi Seçti
Pratt & Whitney, fuar haberleri kapsamında, 15 Haziran’da
yayınladığı basın bülteninde, THY’nin, Airbus A321neo uçak-
ları için, PurePower PW1100G-JM motorlarını seçtiğini du-
yurdu. THY, 2 motorlu bu uçaklardan, 72 adet sipariş etti;
ayrıca 20 adet uçaklık da opsiyon hakkı bulunuyor. Geliş-
tirme çalışmaları son aşamasında olan PurePower motor
ailesi, açıklamanın yapıldığı tarihe kadar, 19.000 saatlik ve
34.000 döngülük testleri tamamladı. Bunların 5.000 saati,
uçuş testi olarak gerçekleşti
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TUSAŞ, Paris’e Ağırlığını Koydu
Paris Air Show’da yer alan Türk firmaları arasında en geniş
sergi alanı ile en büyük katılımı, TUSAŞ gösterdi. Ürünlerini
bir şalede sergileyen TUSAŞ, fuara, ATAK helikopteri ile
ANKA insansız hava aracını getirerek, bunları da statik ola-
rak sergiledi. TUSAŞ, şalesinde; mevcut ve potansiyel müş-
terilerini ağırlamanın ötesinde, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı ile fuarı ziyaret eden diğer Türk delegasyonla-
rının yanı sıra Türk firmalarını da ağırlayarak, bir anlamda
sanayinin ağabeyi olduğunu da gösterdi.
TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Bilgin ve TUSAŞ
Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı’nın ev sahipliğindeki şa-
leyi; başta Paris Büyükelçisi Hakkı Akil, Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığı Plan Prensipler Başkanı Tümgeneral İdris Aksoy
olmak üzere, yerli ve yabancı çok sayıda üst düzey katılımcı
ziyaret etti.

Fuar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan TUSAŞ Genel Mü-
dürü Muharrem Dörtkaşlı, şunları söyledi: “Dünya havacılık
sektörünün gövde gösterisi yaptığı, herkesin ürünlerini dün-
yaya tanıtmak istediği, özellikle Paris ve Londra gibi fuarlar
vardır. Yıllardır, bu seviyede katılım yapmak bizim özlemi-
mizdi. İlk olarak Londra’da, şimdi de Paris’te böyle geniş bir
katılım yapıyoruz. Ürün olarak ATAK helikopterimizi ve
ANKA insansız hava aracımızı getirdik. Getirebileceğimiz
başka ürünlerimiz olmasına rağmen, onların Ankara’da kal-
maları ve testlerine devam etmeleri gerekiyordu. Dolayısı
ile katılımımız bu iki ürünle sınırlı oldu. Fuarda yoğun ilgi
görüyoruz. Bu da bizim için sürpriz değil. Çünkü geliştirdi-
ğimiz ürünlerimiz, iç müşterimiz için başlamış olmamıza
rağmen, dünya standartlarında ürünlerdir. Fuarda yaptığı-
mız yoğun görüşmelerin sonuçlarını olumlu bir şekilde alırız
diye düşünüyorum. Geçmiş yıllardaki katılımımızla kıyasla-
dığımızda, bu yılki ve bundan sonraki katılımlarımızın bu şe-
kilde geniş olması, bizi mutlu ediyor.”

Vestel Savunma, Dünya’ya Açılıyor
Vestel Savunma ile LH Aviation arasındaki iş birliği, Paris Air
Show’da da stantlara yansıdı. Daha önce LH Aviation, Vestel Sa-
vunma’yı, Eurosatory 2014’te standında ağırlamış; Vestel Sa-
vunma da IDEF 2015’te, standında LH Aviation’a yer vermişti.
Sıra tekrar LH Aviation’a geldi ve Paris Air Show sırasında, Ves-
tel Savunma, LH Aviation standında yer aldı.
İki firmanın iş birliği yaptığı ve LH10 platformu temel alınarak
geliştirilen LH-D, hem pilotlu hem de pilotsuz olarak uçabiliyor.
LH-D’nin insansız görev yapması için gereken uçak ve yer sis-
temleri, Vestel Savunma tarafından sağlanıyor. Karbon gövdesi
sayesinde düşük bir radar imzası olan LH-D, yüksek güç/ağırlık
oranı sayesinde, 250 kg’a kadar faydalı yük taşıyabiliyor.
KARAYEL için geliştirdiği sistemleri, Avrupa hava sahası için ta-
sarlanmış bir platforma entegre eden Vestel Savunma, atmış
olduğu bu stratejik adımla yalnız Türkiye’de değil, tüm dünyada
söz sahibi olmayı hedefliyor.

ATR, Japonya’ya 
İlk Satışını Yaptı
Fuarın ilk basın toplantısını, ATR yaptı.
Yoğun bir katılımın olduğu toplantıda,
basın mensuplarına hitaben konuşan
ATR CEO’su Patrick de Castelbajac,
önümüzdeki 20 yıl içinde, kapasitesi
90 yolcunun altında olan, 2.500’den
fazla yeni turboprop bölgesel uçağa
ihtiyaç olacağını anlattı. Bölgesel
yolcu uçağı pazarındaki mevcut payı
%30’un üzerinde olan ATR’nin, 2015

yılı içinde aldığı 1,1 milyar dolarlık 46 siparişle birlikte, bugüne
kadar aldığı toplam sipariş, 1.500’ü geçmiş durumda. Bu uçakların
300 tanesi, önümüzdeki 3 yıl içinde teslim edilecek.
ATR basın toplantısında, muhtelif iyileştirme (retrofit) seçenek-
lerinin tanıtımı da yer aldı. ATR-72’lerde, koltuk sayısını 74’ten
78’e çıkaran kabin yerleşimi; kabini ilave 19 m3

kargo hacmi ve 44 yolcu barındıracak şekilde ikiye ayıran dü-
zenleme ve modüler mutfak / hizmet ünitesi

PARIS AIR SHOW
2015 ÖZEL

©
T

U
SA

Ş

©
T

U
SA

Ş





42

MSI Dergisi - Temmuz 2015                                                                                                                                    www.milscint.com

gibi yapısal seçenekler, toplantıda tanıtıldı. Bunlara ilave olarak,
uçuş ve seyrüsefer bilgilerini bir gözlük aracılığıyla pilota akta-
ran Clearvision sistemi ile seyrüsefer ve yaklaşma hassasiyet-
lerini yükselten RNP (Required Navigation Performance) ve
rüzgâr kesiği tespit sistemi gibi aviyonik iyileştirme seçenekleri
de toplantı sırasında ele alındı.
Basın toplantısı, Japon Havayollarının bir alt kuruluşu olan
Japan Air Commuter ile ATR arasında, 8 kesin, 1 opsiyon ve 
14 tane tedarik hakkından oluşan, 496 milyon dolar hacimli
ATR42-600 sözleşmesinin imzalanması ile sona erdi. Bu söz-
leşme, hem ATR’nin Japonya’ya yaptığı ilk satış olması hem de
ATR’nin toplam satışlarını 1.500’e ulaştırması nedeniyle önem
taşıyordu. ATR’nin, önümüzdeki 20 yıl için öngörmekte olduğu
2.500 uçaklık pazarın, yaklaşık %30’unun 50 yolcudan az kap-
asiteli uçaklara ait olması, seçimini bu sınıf uçaklar yönünde
yapmış olan Türkiye için de önem arz ediyor.

F-35’ler Yakında 
Harbe Hazır Olacak
Paris Air Show’un ilk gün faaliyetlerinden
bir başkası, Lockheed Martin’in F-35 basın
toplantısıydı. Toplantıda konuşan F-35
Programının Havacılıktan Sorumlu Başkan
Yardımcısı ve Genel Müdürü Lorraine M.
Martin, programın ivme kazanmaya başla-
dığını vurguladı. “Önceliğimiz, tüm dünya-
daki müşterilerimiz için üretim
kabiliyetlerimizi iyileştirmektir.” diye konu-
şan Martin, artık F-35’lerin, her on günde
1000 saat uçmakta olduğunu belirtti.

Ekim 2001’de başlayan F-35 Sistem Geliştirme ve Gösterim
(SDD) fazının, 2017 ortalarında; test, kalifikasyon ve tasarım faa-
liyetlerinin tamamlanması ile sona ermesi planlanıyor. SDD fa-
zının devamında, F-35’in blok üretimleri olacak. Bu yılın Mart
ayında, İtalya’daki son montaj hattında ilk uçağın üretiminin ta-
mamlanması ve dikine kalkış-iniş yapabilen F-35B modelinin
deniz testlerinin başlaması, önemli program aşamala-
rını oluşturuyordu. Yine bu yıl ortasında, Amerikan
Deniz Piyadelerinin F-35B uçakları için IOC (Initial
Operational Capability / Başlangıç Operasyon Ye-
teneği)’ye ulaşıldığını ilan etmesiyle bir başka
önemli kilometre taşı daha kat edilmiş olacak.
ABD Silahlı Kuvvetlerinde, farklı havacılık un-
surlarının farklı IOC kriterleri bulunuyor.
Buna göre, Deniz Piyadelerinde;
ilk filo 10-16 uçak teslim alıp;
yakın hava desteği, taarruz,
savunma, önleme, taarruz
eskort ve silahlı keşif yapa-
bilecek şekilde teşkilatlan-
masını ve eğitimlerini
tamamlayıp, göreve uygun

teçhizatlandıktan sonra IOC aşamasına gelmiş kabul ediliyor.
Basın toplantısında en fazla üzerinde durulan konulardan biri de
F-35 uçaklarının birim fiyatlarıydı. Martin, 2010 yılından bu yana,
motor dâhil birim fiyatın %57 azaldığını; 2015 yılı itibarıyla 110
milyon doların üzerinde olan bu fiyatın, aldıkları önlemler ve uy-
gulamakta oldukları “maliyet azaltma programları” sayesinde,
2019 yılı fiyatlarıyla 80 milyon doların altına düşeceğini söyledi.
Bahsedilen “maliyet azaltma programları” arasında, talaşlı ima-
lat tezgâhlarında, soğutucu mayiler yerine, atık bırakmayan so-
ğutucu gazların kullanılması da var. Bu uygulamanın, F-35
programı imalatında, toplam 12 milyon dolar bir tasarrufa yol
açması bekleniyor.
10 Haziran itibarıyla ülkelerin F-35 talepleri; 2.322’si A, 521’i B
ve 327’si C modeli olmak üzere, toplam 3.170 uçağa ulaşmış du-
rumda. Türkiye, Mayıs 2014’te, 100 adet F-35A alacağını teyit etti.
Uçağın orta gövdesini, ABD dışında tek kaynak olarak üretmekte
olan TUSAŞ’ın yanı sıra F-35 Programı’na, ülkemizden; Alp Ha-
vacılık, AYESAŞ, Fokker Elmo ve Kale Havacılık ürün sağlıyor.
Türk sanayisinin F-35 programında oluşturacağı katma değerin,
8 milyar doları bulması bekleniyor.

Jetpack Hayali Gerçeğe Doğru
Fuarın en ilgi çekici ürünlerinden biri, Yeni Zelandalı Martin
Aircraft Company’nin, Jetpack ürünüydü.
Ürünü geliştirmek için çalışmaya 1980 yılında başlayan Glenn
Martin, 1998 yılında, Martin Aircraft Company’yi kurmuş; ilk pro-
totipini ise 2008 yılında tanıtmıştı. Martin Jetpack, 2010 yılında,
TIME dergisinin, “en yenilikçi ilk 50 ürün” listesine girmişti. Şu
an uçmakta olan P12 rumuzlu prototip, manevra yeteneğini art-
tırmak üzere, aşağı alınmış fanlar ve elektronik uçuş kontrol sis-
temi ile dikkat çekiyor.
Fuar esnasında görüştüğümüz Martin Aircraft Genel Müdürü
Peter Coker, insanlı ve insansız görev yapabilen Martin Jet-
pack’in, kendi sınıfında en emniyetli hava aracı olduğunu söyledi.
Martin Jetpack, hâlen Yeni Zelanda Havacılık Otoritesi tarafın-
dan, “Class 1 Micro Light” olarak sertifikalandırılmış durumda.

Martin Jetpack’in insanlı ve insansız konfigürasyon-
larının, özellikle doğal afetlerde ilk müdahaleyi

yapan ekipler tarafından kullanılması bekleniyor.
Azami kalkış ağırlığı 320 kg olan Martin Jetpack,
120 kg faydalı yük taşıyabiliyor. Yarım saat havada
kalabilen araç, herhangi bir sorun anında, balis-

tik bir paraşüt sayesinde, emniyetli iniş ger-
çekleştirebiliyor. Aracın, 2016 yılında, 

150 bin ila 250 bin dolar arası bir fiyatla
piyasaya sunulması bekleniyor.

Martin Aircraft Company, Paris
Air Show’da; Çin, Çek Cumhuri-
yeti ve Hindistan firmaları ile pro-
vizyonel satış ve temsilcilik
anlaşmaları da imzaladı.
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MBDA, Geleceği Lazer Silahlarında Görüyor
Fuarın üçüncü günü gerçekleştirdiği basın toplantısında MBDA
Almanya, geliştirmekte oldukları lazer silahları ve geliştirme
süreci ile ilgili bilgiler verdi. Toplantıda konuşan Satış ve İş Ge-
liştirme Başkanı Peter Heilmeier, değişmekte olan tehditlerin,
MBDA’yı, yeni savunma yöntemleri geliştirmeye yönlendirdiğini
anlattı. Tanıttıkları sistemin, MBDA’nın kendi kaynakları ile ge-
liştirildiğini belirten Heilmeier, lazer silahlarının, konvansiyonel
silahlara göre, lojistik açıdan önemli kolaylıklar getirdiğini vur-
guladı.
Lazer silahlarının yeni bir fikir olmadığını, konunun geçmişinin
1980’lere kadar gittiğini anlatarak konuşmasına başlayan 
Dr. Markus Martinstetter, teknolojinin olgunlaşmasının ardın-
dan, 2007-2008 yıllarında, ticari olarak bulunan fiber lazerleri
kullanarak çalışmalara yeniden başladıklarını aktardı. Bir lazer
silahının etkili olabilmesi için, öncelikli olarak; radar, kızıl ötesi
veya akustik sensörler yardımıyla hedefin tespit ve teşhis edil-
mesi; ardından, düşük güçlü bir lazer vasıtasıyla hedefi aydın-
latarak optik izlemenin kolaylaştırılması; bilahare, lazer
silahını hedefe kilitleyerek 10 saniye kadar aynı noktayı aydın-
latmanın sağlanmasının gerektiğini belirten Dr. Martinstetter,
silahın hareket hâlinde olması durumunda, stabilizasyon ko-
nusunun daha da karmaşık hâle geldiğini söyledi.
MBDA, bütünüyle işlevsel bir prototipi, ilk kez 2012’de bir araya
getirdi. Hâlen 4 adet 5 kW’lık lazerin aynı kaide üzerinde birlikte
çalışarak 20 kW’lık tek bir lazer gibi davrandığı bir sistemin,
saha testleri devam ediyor. MBDA yetkililerinin verdiği bilgilere
göre, 5 kW’lık bir lazer ile el yapımı patlayıcılar (IED) 500 m me-
safeden etkisiz hâle getirilebiliyor. Aynı güçte bir lazer ile optik
sistemlerin 2,5 km uzaktan körleştirilmesi de mümkün. Bu da
kara araçlarının korunmasına önemli katkılar sağlıyor. Güncel

bir tehdit olarak ortaya çıkan mini insansız hava araçları ve
diğer uçaklar ile helikopterlerin 5 km menzil içinde imha edi-
lebilmesi için ise en az 20 kW’lık bir lazere ihtiyaç duyuluyor.
Top mermileri ve füzeler gibi yüksek hızlı hedeflerin emniyetli
mesafelerde imha edilebilmesi için ise güç ihtiyacı 100 kW’a
kadar çıkıyor.
Bir soru üzerine Dr. Martinstetter, 20 kW’lık bir silah sistemi-
nin; güç kaynakları, uzaktan kumandalı stabilize silah kaidesi,
tespit ve teşhis sitemleri ile birkaç taşıyıcı araç gerektirdiğini;
bu tür silahların avcı uçaklarına taşınmasının ise birkaç on yıl
daha alabileceğini söyledi.

UTC, Sikorsky ile Yollarını Ayırıyor
United Technologies Corporation (UTC), fuarın ilk günü yayın-
ladığı bir basın bildirisi ile 1929’dan bu yana UTC’nin bir parçası
olan Sikorsky ile yollarını ayırmak için süreci başlattığını du-
yurdu. UTC’nin önünde, bunun için iki yol bulunuyor: Sikorsky’yi
satmak ya da Sikorsky’yi grubun dışına, bağımsız bir şirket ola-
rak almak (spinoff). İlk alternatifin vergi yükü, UTC’yi düşün-
dürüyor.
Bilindiği gibi, AgustaWestland Finmeccanica’nın; Airbus Heli-
copters Airbus Group’un ve Bell Helicopters de Textron’un bir
parçası konumunda. Spinoff olması durumunda, bu gelişme,
Sikorsky’yi rakiplerinden farklı bir konuma taşıyacak. Bunun
bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı olduğu konusunda fikrini
sorduğumuz, Sikorsky’nin Satış ve Pazarlamadan Sorumlu
Başkan Yardımcısı Bob Kokorda, “Bunu bilmek mümkün değil;
ancak bu konumda uzun süre kalabileceğimizi sanmıyorum.
Sikorsky’yi bünyelerine katmak isteyenler olacaktır.” diye ko-
nuştu. Gerçekten de aynı gün Aviation Week’te yer alan bir ha-
berde, Sikorsky CEO’su Gregory Hayes, Sikorsky için
beklentilerine çok yakın rakamlarda 3 teklif aldıklarını açıklı-
yordu.
Genel Maksat Helikopter Projesi’nde, ABD Senatosunca bu yıl
ortasında onaylanması beklenen “ihraç lisansı”nın, muhteme-
len yıl sonundan önce onaylanmayacağı haberi ile Sikorsky’nin
satışı haberinin aynı dönemlere denk gelmesini bütünüyle bir
tesadüf olarak yorumlayan Sikorsky yetkilileri, ihraç lisansı ile
ilgili gelişmenin, ABD Senatosu’nun dâhili süreçlerinden kay-
naklandığını; Sikorsky’nin taahhütlerinin arkasında olduğunu;
bunun en belirgin kanıtının da ASELSAN ile yürüttükleri tasa-
rım faaliyetleri olduğunu belirttiler. Sikorsky, Genel Maksat
Helikopter Projesi sözleşmesi çerçevesinde imzaların atılma-
sının hemen ardından, ASELSAN ile birlikte, kokpit ve makine-
insan arayüzü tasarımlarına başlamıştı.
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M. Emre YAZICI: 328 SSG ile 10 yıllık bir
geçmişiniz var. Bize biraz kendinizden
bahseder misiniz?
Dave JACKSON: Hayatım boyunca, nere-
deyse 6 aylık olduğumdan beri, uçaklar
ile iç içeydim. Babam hava kuvvetlerin-
deydi. Çalışma hayatımın nerdeyse ta-
mamı boyunca da uçaklara yakın oldum.
328 SSG’ye, 2006 yılında, bir kaç aylık bir
süre için, geçici bir yönetim pozisyo-
nunda başladım. Çalıştığım en uzun bir
kaç aylık iş oldu! Dornier-Fairchild gün-
lerinin ardından, 328 SSG’de işleri sür-
dürebilme konusunda, sanırım başarılı
olduk. 2002’de iflasını açıkladıktan
sonra, Dornier’in piyasadaki güvenilirliği
hayli azalmıştı. Ben, eski Dornierci ol-
madığım için, duygusallaşmadan şunu
söyleyebilirim: Bana kalırsa 328 çok iyi
bir uçaktı. Sadece proje kötü yönetili-
yordu. 90’ların sonu ve 2000’lerin ba-
şında, Dornier aynı anda; Do428, 528, 728
ve 928’i de tasarlayıp üretemeye çalışı-
yordu. Bunca proje arasında, 328’in; des-
tek, pazarlama ve geliştirme açısından
hak ettiği ilgiyi görmediğini düşünüyo-
rum. Tabii sonrasında 11 Eylül 2001;
Dornier, Fokker ve bazı başka üreticile-
rin de zor duruma düşmesine ve piyasa-
dan çekilmelerine neden oldu.
Şimdilerde, zamanımın %95’ini, 328
SSG’ye ve SNC’ye ayırmakla birlikte,

SNC’ye satışımıza dâhil olmayan İngilte-
re’deki iki bakım şirketinde, hâlen devam
eden bir danışmanlık pozisyonum var.

M. Emre YAZICI: 328 SSG’nin hisselerini
almadan önce de SNC ile ABD pazarına
yönelik bir ilişkiniz vardı değil mi?
Dave JACKSON: Bu ilginç bir hikâyedir.
Türk Devleti ile bazı devlet kuruluşları
aracılığıyla ayrıca; THY, Turkish Technic
ve diğer bazı firmalar ile bölgesel yolcu
uçağı programı kapsamında çalışmaya,
2010 yılında başladık. Muhtemelen bili-
yorsunuzdur, o dönem Türkiye; Em-
braer, Fokker ve Antonov gibi aktif veya
eski üreticiler ile de görüşüyordu.
Hemen hemen aynı dönemlerde, 2009
yılının sonlarına doğru, ABD’nin bazı
programlarında, SNC ile ilk kez çalış-

maya başladık. Bu faaliyetler, SNC bizim
en büyük ve en iyi müşterimiz hâline ge-
linceye kadar devam etti. Kendileriyle
hem şahsi hem de iş bazında son derece
iyi bir ilişkimiz var.
Bu arada, Türk Devleti, 100+ koltuklu bir
uçağı sıfırdan tasarlamak veya lisans al-
tında imal etmek arasında gidip gelirken,
samimi olmak gerekirse bizim temasları-
mız da inişli-çıkışlı devam ediyordu. Sonra,
geçen sene, SNC’nin sahipleri Fatih ve
Eren Özmen ile birlikte; SNC’nin kendi faa-
liyetlerini, Türkiye’deki firması ESEN’i ve
bizim uzun süredir devam eden faaliyetle-
rimizi birleştirmeyi düşündük. Kendilerinin
Türkiye geçmişleri ve Türk Devleti’nin
SNC’yi nasıl başarıya taşıdıklarına olan il-
gisi, ilerlemek için bir anahtardı.

PARIS AIR SHOW
2015 ÖZEL

TRJ328 için
Büyük bir 
Pazar Mevcut

Paris Air Show esnasında,
Türkiye’nin Bölgesel Uçak 
projesinin başrol oyuncularından,
328 Support Service GmbH
(SSG)’nin Genel Müdürü 
Dave Jackson ile sohbet etme 
fırsatımız da oldu.
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Sanırım bu arada, Türk Devleti de içinde
Embraer, Bombardier, Mitsubishi, Sukhoi
ve Comac’ın yanı sıra Airbus ile Boeing’in
de bulunduğu 100+ koltuklu jet sektörün-
deki rekabetin ne kadar sert olabileceğini
fark etmeye başlıyordu. Pazarın ne kadar
zorlu olduğunu anlamak için, Bombardier
C Serisinin pazara girmekte ne kadar zor-
landığına bakmak yeterli. Belki de daha
iyi tanımlanmış bir nişi olan, daha az re-
kabetin olduğu bir pazara, 328 gibi bir
uçağı basamak olarak kullanarak girmek,
yalnızca bir uçak değil, bir sanayi kurmak
için gereken teknolojiyi transfer etmek,
bir üst seviyeye çıkabilmek için daha iyi
bir fikirdi. Sonuçta, inanıyorum ki bizim
SNC ve Türkiye ile olan ilişkilerimiz,
SNC’nin bizimle ve Türkiye ile ilişkileri,
geçen yılın ikinci yarısında, Türk Devle-
ti’nin Bölgesel Uçak Projesi ivme kazanır-
ken, aynı hizaya gelen gezegenler misali
bir araya geldi.

SNC Risk Ortağı
M. Emre YAZICI: Türk Bölgesel Uçak
Programı’nın iş modeli ve yapısı henüz
pek net değil. Programın nasıl bir 
yapılanması olacağını anlatır mısınız?
Dave JACKSON: Size, konunun 328 SSG
tarafından nasıl gözüktüğünü anlata-
yım. SNC oyuna girmeden önce, Türk
Devleti, sektördeki muhtelif oyuncular
ve potansiyel ortaklar ile görüşmeler
sürdürmekteydi. Sanırım, 328 SSG -
bugün SNC-, “lisans altında üretim” dı-
şında bir modele sıcak bakan tek
taraftı. Türkiye, teknoloji transferi ol-
mayan, “planları al, üretmeye çalış”
dünyasında başka bir oyuncu olmak is-
temiyordu. Böyle bir model, Türkiye’de

bu işin ve gerekli yeteneklerin geliş-
mesine ve endüstrinin oluşmasına kat-
kıda bulunamazdı. Benim anladığım
kadarıyla Türk Devleti; SSM, THY, Tur-
kish Technic ve diğer kurum ve kuru-
luşları ile birlikte, pek çok üretici ile
görüşmekteydi. Sonunda, pek azının,
Türk Devleti’nin; fikri mülkiyet hakla-
rının transferi ve geliştirilecek ürünle-
rin fikri haklarına ortak olmak gibi
isteklerine cevap verebildiğini düşünü-
yorum. Bizim önerimiz, diğerlerinin
önerdiklerinden farklı olarak, Türk
Devleti’nin aradığını söylediği ana hat-
lara sahipti diye değerlendiriyorum.
Biz gerçek bir teknoloji transferi öne-
riyoruz. Türkiye, fikri mülkiyet hakla-
rına sahip olacak ve yenilerini
geliştirebilecek. Biz de Türkiye’ye bu
konuda destek olacağız. Bu, satışı
yapıp gideceğimiz veya işler karıştı-
ğında ayrılacağımız bir model değil. Bu
ticari bir girişim. Biz de bu girişimin bir
parçası olarak, onu başarılı kılmak için
çalışacağız. Türk Devleti de bu girişimi,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı ile SNC arasında imzalanan

mutabakat muhtırasında işaret edilen,
50 uçaklık ilk sipariş ile destekliyor.
Böylelikle Türkiye, dünya pazarına,
EASA ve FAA tip sertifikası standartla-
rına uygun bir uçak sunabilecek.
Bir konuya özellikle açıklık getirmek
gerekiyor. Bu, Türk Devleti’nin, SSM ve
STM aracılığıyla vereceği sipariş ile
desteklediği, SNC’nin ticari bir girişi-
midir. Biz de lehtar olarak, Türkiye’de
kendi şirketimizi kurmayı ve SNC’nin
Türkiye’deki ve dünyadaki unsurlarını
bu projeyi geçekleştirmek için bir
araya getirmeyi taahhüt ediyoruz.
SNC’nin %100 iştiraki olarak yeni ku-
rulacak TRJet firması, 328’in üretimine
ve 628’in geliştirilmesine önderlik ede-
cek. 328 SSG, mevcut 328 modellerini
ve yenilerini desteklemeye devam ede-
cek. Türk Devleti ile imzaladığımız mu-
tabakat muhtırası, mevcut fikri
mülkiyet haklarının nasıl transfer edi-
leceğini, yeni fikri hakların ne şekilde
geliştirileceğini belirliyor. Mevcut fikri
haklar Türk Devleti’ne ait olacak ve
TRJ328’i üretebilmesi için, TRJet’in
kullanımına verilecek.

C 328 Group
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M. Emre YAZICI: Bu durumda STM’nin
rolü ne olacak?
Dave JACKSON: STM, sözleşme yöneti-
minden sorumlu lider organizasyon.
STM, teknoloji transferinin gerçekleş-
mesi ve fikri hakların Türkiye’ye gelmesi
sürecini denetleyecek. Ayrıca ilk uçak-
larda SNC’nin performansını denetle-
mek de STM’nin sorumluluğunda.
SNC’nin ticari bir iştiraki olan TRJet’in
yönetimi, bizde olacak. STM, bizim,
uçakları sözleşme koşullarına uygun
olarak teslim ettiğimizi teyit edecek.
STM, bizim en büyük müşterimiz konu-
munda olacak. Eğer Embraer’e bakacak
olursanız bugün bulundukları yere gel-
meleri, 40 sene sürdü. Türkiye, 40 sene
beklemek istemiyor. Bu durumda, he-
deflere ulaşmanın en kısa yolu, çalışma-
larınızı bilinen teknoloji ve kapasite ve
yetenekler üzerine inşa etmek.

M. Emre YAZICI: 100 koltuk pazarına 
girmenin zorluklarından bahsettiniz. 
Bildiğimiz kadarıyla Türk işletmeciler,
ezici bir çoğunlukla 100+ koltuklu 
uçakları işletiyor. Sizce TRJ328 ve
TRJ628, bu pazar için ne kadar uygun?
Dave JACKSON: Önce, dünya pazarından
başlayayım; sonra Türk pazarına deği-
neceğim. Bugün, 30-60 koltuk diliminde
hâlâ uçmakta olan 5.000’e yakın jet ve
turboprop uçak mevcut. Jetstream
41’ler, Saab 340’lar ve benzerleri… Ba-
zıları 30 yaşın üzerinde olan bu uçaklar,
hâlâ kullanılıyor. Soru şu: Neden bu
uçaklar bugün hâlâ kullanımdalar?
Neden hâlâ değiştirilmediler? Cevap son
derece basit: Değiştirilebilecekleri bir
uçak mevcut değil!
Bu uçaklar servis dışı kaldıklarında,
ister maliyet etkinlik, ister kısa me-
safe, ister yetersiz pistler, ister doluluk
oranı gibi nedenlerle aynı tür uçaklar
arayan işletmeciler, bu uçakların ye-

rine koyacak bir şey bulamayacaklar.
Bugün, herkes pazarın büyük uçaklara
kaymakta olduğunu söylüyor. Gerçek
ise pazarda başka çeşit uçak kalmamış
olduğu. Bugün, 30 koltuklu bir uçak
almak isteseniz bulamazsınız. Benzer
biçimde, 50-60 koltuk kapasiteli jet pa-
zarına baktığınızda, Embraer 145’ler ve
CRJ’ler gibi uçakların hizmet dışı kal-
makta olduğunu görüyorsunuz. Bunla-
rın da yerine konulabilecek bir uçak
yok. Bu uçakların hizmet dışı bırakılı-
yor olmasının sebebi, pazar değil, uçak
olmaması.
Yalnızca koltuk başına maliyete (cost-
per-seat) bakarak karar veremezsiniz.
Öyle olsa herkes A380 işletiyor olurdu.
Dünyada bir A380’in, hatta bir Embraer
190’ın hiçbir zaman inemeyeceği pek
çok yetersiz pist, gelişmemiş bölge var.
Yani, uçaklarımız için, hem eski uçakla-
rın yenilenmesi hem de gelişmekte olan
pazarlar açısından fırsatlar mevcut.
Kuzey Afrika ve Orta Doğu’nun bazı ke-
simlerinde, hatta Türkiye’de, pek çok
kısa pist mevcut. Ayrıca deniz karakol,
sahil güvenlik ve sıhhiye gibi yolcu taşı-
macılığının bütünüyle dışında kalan özel
görev pazarında da ciddi fırsatlar var.
Özellikle Türkiye’de, kasabalar ve şe-
hirleri bağlayabilmek veya büyük mer-
kezlere yolcu aktarmak üzere yeni
hatlar açabilmek için, bu boyda 50 ila 75
uçağa ihtiyaç olduğunu tespit eden, bir-
kaç yıl önce yapılmış bir araştırma ol-
duğunu biliyorum. Bu bizim değil, Türk
Devleti’nin yaptırmış olduğu bir araş-
tırma. Bizim tespitimize göre, 30-60
koltuk pazarında, son derece az reka-
bet var. Orada, büyük ölçüde yalnızca
ATR faaliyet gösteriyor. O da gayet ba-
şarılı. Bence, üreticilerin belirli bir boy
uçak üretmiyor olması, o pazarın öldü-
ğünü söylemek için yeterli değil. Kimse
üretmediği bir uçağı satmaya çalışmaz.

Burada belki de en güzel örnek, İngiliz
işletmeci Flybe’nin, aldığı büyük uçak-
ları dolduramadığı için, onları iade edip
daha küçük uçaklar alması.
Kurgulamakta olduğumuz operasyo-
nun ölçeği hakkında gayet eminiz.
Amacımız, Airbus veya Boeing’i devir-
mek değil; ihtiyacımız olan müşteri ta-
banına sahip, teknolojisi ve talepleri
mütevazı güzel ve kararlı bir pazar bul-
mak. Tabii ki rekabetçi olmak zorunda-
yız. Doluluk oranları ve işletme
maliyetleri de dikkate alınmalı; ama
önceden de söylediğim gibi, konu kol-
tuk başına maliyetten ibaret değil.
Uçağınızın hangi doluluk oranında para
kazanmaya başladığı önemli. Eğer 70
koltuklu bir uçak, %80 dolulukta kâr
etmeye başlıyorsa o zaman daha küçük
bir uçak işletmeyi düşünebilirsiniz. Uç-
tuğunuz hatlara göre, koltuk sayısını,
uçuş sıklığı ile telafi edersiniz.

M. Emre YAZICI: D328 emniyetli bir 
uçak mı peki?
Dave JACKSON: Yüzlerce bin mil
uçmuş olan D328’in, harikulade bir
emniyet kaydı var. Son derece emni-
yetli, güvenilir ve az arıza veren bir
uçak. Bugün 150’ye yakın D238, hâlâ
kullanımda. Birbirinden son derece
farklı ortamlarda ve iklimlerde, farklı
rejimlerde uçuyor. 20-30 kadarı da de-
polanmış olarak duruyor. Son derece
modern bir uçak olan D328’i, son tek-
nolojileri kullanarak daha da modern
bir hâle getirerek, Türk Bölgesel Uçak
Programı’nı destekleyeceğiz.

328 SSG’nin Genel Müdürü 
Dave Jackson’a, zaman 
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı 
ve verdiği bilgiler için, 
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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328 Support Service GmbH dünya genelindeki D328 uçaklarına destek veriyor.
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Namlulu Silahlarda
Yola 12,7 mm ile
Devam
Piyade tüfeği ve makinalı
tüfek için, 7,62 mm kalibre-
sinde geliştirme çalışmaları
yürüten SSM, daha büyük ka-
librelerdeki silahlar için ilk
adımı, 12,7 mm ile atıyor. 
12,7 mm çapında makinalı tü-
feğin yurt içinde geliştirilmesi
ve üretilmesinin araştırılması
amacıyla bir Bilgi İstek Dokü-
manı hazırlandı ve 2015 yılı

başında Türk firmalarına ya-
yınlandı. Bu proje ile uluslar-
arası standartlara uygun,
12,7 mm NATO (.50 kalibre)
mühimmatı atabilen, daki-
kada 450-650 mermi atış hı-
zına sahip, hızlı değiştirilen
namlu özelliği olan, kara,
deniz ve hava platformları ile
üçayak üzerinde kullanılabi-
len özgün bir makinalı tüfeğin
yurt içinde geliştirilmesi

amaçlanıyor. Yapılacak de-
ğerlendirmeden sonra;
ALTAY tankı, Kundağı Mo-
torlu Namlulu Alçak İrtifa
Hava Savunma Silah Sistemi
(KORKUT) ve Stabilize Maki-
nalı Tüfek Platformu (STAMP)
gibi sistemlerde de kullanıla-
cak tüfeği silah sistemine en-
tegre edecek olan ASELSAN
ile birlikte firma seçim süreci
gerçekleştirilecek.
7,62 mm’lik bir makinalı tüfek
geliştirmeyi amaçlayan Mo-

dern Makineli Tüfek (MMT)
Projesi ise kritik tasarımın
onaylanması noktasında.
Projede, ilk prototipler ortaya
çıkmaya başladı. Kritik tasa-
rımın onaylanmasının ardın-
dan, tasarım doğrulama
testleri ve ürün kalifikasyonu
gerçekleştirilecek. Mevcut
takvime göre, 2016 yılı so-
nunda silah teslimata hazır
hâle gelecek. Bu projedeki
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ANALİZ

Silah Sistemlerinde 
Türkiye’nin Ürün Ailesi Gelişiyor
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın aynı daire başkanlığı altında ele aldığı silah ve
mühimmat, füze sistemleri ve hava savunma sistemleri, Türkiye’nin özgün ürünler 
ortaya koymak için yoğun çalışmalar yürüttüğü alanlar arasında yer alıyor. Kara, deniz
ve hava platformlarının işlevlerini yerine getirmeleri için ayrılmaz birer parçaları 
durumunda olan bu ürün ve sistemler, aynı zamanda, bu platformların ihracatında da
kritik öneme sahipler. Silah ve mühimmat, füze sistemleri ve hava savunma sistemleri
projelerindeki son gelişmeleri, okuyucularımız için derledik.

K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

KORKUT Silah Sistemi
Aracı (SSA)

T
üm

 fotoğraflar: ©
SSM
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öncelikli beklenti, kullanıcı
istekleri doğrultusunda, gü-
venilirlik; yani tutukluk yap-
mama performansı açısından
MMT’nin dünyada kendini ka-
nıtlamış diğer silahlardan
daha düşük seviyede olma-
ması. SSM, projede çerçeve-
sindeki üretim planlama ve
kalite güvence denetimlerini,
MKEK Silah Fabrikası’nda
kurulu SSM Ofisi aracılığıyla
izleyecek.
Teslimat aşamasına gelinen
Modern Piyade Tüfeği (MPT)
projesinde ise 200 adet 
MPT-76’dan oluşan pilot ka-
file, gerçek muharebe orta-
mında denenmek üzere,
Mayıs 2014’te Kara Kuvvetleri
Komutanlığının bazı birlikle-
rine teslim edilmişti. 
Bu denemeler sonucunda,
MPT-76’nın performans ve
ergonomisine ilişkin kullanıcı
tarafından olumlu geri bildi-
rimler alındı. 7 Ocak tarihinde
yapılan toplantıda, Savunma
Sanayii İcra Komitesi (SSİK),
MPT Seri Üretim Dönemi’nin
başlatılmasına ve ilk aşa-
mada gereksinim duyulan
yaklaşık 35.000 adet 
MPT-76’nın, 20.000 adedinin
MKEK’den; 15.000 adedinin
ise Kalekalıp’tan tedarikine
yönelik karar aldı. Bu Karar
doğrultusunda, her iki yükle-
nici adayı ile sözleşme 
görüşmelerine başlandı ve
son aşamalara gelindi. Seri
imalata yönelik üretim izin
belgesi süreçlerinin tamam-
lanmasının ardından, yakın
bir zamanda, her iki sözleş-
menin de mümkün olursa eş-
zamanlı olarak imzalanması
planlanıyor. Pilot kafile silah-
ların kullanımından ortaya
çıkan iyileştirme taleplerinin

uygulanması da göz önüne
alınarak, sözleşme imzasın-
dan sonra, tahminen 1 yıl içe-
risinde, ilk seri üretim
teslimatlarının başlaması
bekleniyor.
MPT-76’nın manevra cihazı,
askı kayışı, kasaturası, çatal
ayaklı el tutamağı gibi akse-
suarlarının tamamı yurt içi
kaynaklardan karşılanıyor.
Bu kapsamda, çoğunluğu yan
sanayi ve KOBİ’ler olmak
üzere, toplam 11 tedarikçi ile
çalışılıyor. Silahların en
önemli unsurlarından biri
olan optik nişangâhları ise
OSTİM’de yerleşik 3E EOS fir-
masından tedarik ediliyor.

BORAN’da Hedef 2016
Havadan Taşınabilir 105 mm
Hafif Çekili Obüs (BORAN)
Projesi’nde, Ön Tasarım Aşa-
ması’nın Haziran 2013’te ta-
mamlanmasının ardından,
konfigürasyonun dondurul-
masına yönelik çalışmalara,
ana yüklenici MKEK tarafın-
dan devam ediliyor. Bu obüs
sisteminde, dayanıklılık ve
hafiflik gereksinimleri bir
arada hedefleniyor. Obüsün,
bir taraftan yüksek basınçlı
modern mühimmatların en
zorlayıcı açılarda atışı sıra-
sında oluşan yıkıcı ivmelere
dayanabilmesi; diğer taraftan
da helikopterle taşınması için
gerekli ağırlık kıstaslarını
sağlaması bekleniyor. Bu ne-
denle projede tasarım opti-
mizasyonunun sağlanması
tahmin edilenden daha uzun
sürdü ve sözleşmede öngö-
rülen takvime göre, bir mik-
tar da gecikme yaşandı. Yine
de BORAN’ın nihai konfigü-
rasyonuna ulaşıldı. Optimi-
zasyonun güvenilirliğini

arttırmak ve doğrulama faa-
liyetlerinde geri dönüşleri
azaltmak üzere, bundan son-
raki süreçte, MKEK’nin yerli
bir mühendislik firmasından
teknik destek ve testlerde
ölçme ve değerlendirme hiz-
meti alması öngörülüyor.
Geçtiğimiz bir yılda, projede
üretilen 2 adet mühendislik
prototipi ile toplamda 200’den
fazla test atışı gerçekleşti-
rildi. Önümüzdeki dönemde,
kritik tasarımın sonuçlandırı-
lıp, ürün kalifikasyon faaliyet-
lerinin 2016 yılı ortasında

tamamlanması planlanıyor.
Geliştirilen sistem; dakikada
6 atım yapabilen, klasik mü-
himmatın yanı sıra modern
mühimmat da atabilen, üze-
rinde gelişmiş komuta ve atış
kontrol sistemleri bulunan,
genel maksat helikopteri ile
intikal ettirilebilen, kendi sı-
nıfında dünyanın en iyi obüsü
olmaya aday. Bu nedenle
TSK’nın harekât etkinliğine
getireceği katkının yanında,
uluslararası pazarda da
önemli potansiyel oluştura-
cağı değerlendiriliyor.

MPT-76 (sağda) ve MMT ile ilgili 
bir çizim (üstte).

BORAN



Sıra Özgün 
Yerli Tabancada
Toplamda en az 100.000 adet
silah tedarikinin söz konusu
olduğu Özgün Yerli Tabanca
Geliştirme (ÖYTG) projesi
kapsamında, Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK)’nin ve Emni-
yet Genel Müdürlüğü
(EGM)’nün 9x19 mm görev si-
lahı ihtiyacının, güvenilirliği ve
performansıyla dünya ça-
pında rekabet edebilecek,
ortak bir tabanca çözümü ile
karşılanması amaçlanıyor.
Bu amaçla SSM; Kara, Deniz
ve Hava Kuvvetleri ile EGM
temsilcilerini bir araya geti-
rerek teknik çalışmalar ger-
çekleştirdi. Projenin Teklife
Çağrı Dosyası (TÇD), Şubat
ayında; GİRSAN, Samsun Yurt
Savunma, Sarsılmaz ve 
TİSAŞ’a yayımlandı. ÖYTG
projesinin kurgusu, yüklenici
adaylarının tanımlanan şart-
nameye uygun tabanca pro-
totiplerini kendi öz kaynakları

ile geliştirip üretmeleri ve
teklifleri ile birlikte SSM’ye
sunmalarına dayanıyor. Teklif
değerlendirme çalışması sıra-
sında, bu tabancalarla 
uluslararası standartlar doğ-
rultusunda ön testler gerçek-
leştirilecek ve güvenilirlik,
dayanıklılık, dağılım, etkili
menzil, sıcaklık, ergonomi gibi
açılardan silahların perfor-
mansına bakılacak. Nihai tek-
lif değerlendirme süreci, ön
testlerin sonuçları da göz
önüne alınarak tamamlana-

cak. Değerlendirme sonuçla-
rının SSİK’ye sunulmasının,
yüklenici seçiminin ve söz-
leşme imzasının 2016 yılı baş-
larında tamamlanabileceği
öngörülüyor. Bu takvim uya-
rınca, ilk tabanca teslimatının
da 2016 yılı sonunda başlaya-
bileceği değerlendiriliyor.

SOM-J, Blok 4.2 için
Hazırlanıyor
F-35 Müşterek Taarruz Uçağı
(JSF) Uyumlu Hassas Gü-
dümlü Akıllı Füze (HGAF),

yaygın bilinen adı ile SOM-J
projesi, 2 aşamada ele alınıyor:
Aşama-1 kapsamında tasarım
güncelleme faaliyetlerinin ta-
mamlanması; ardından Aşama-2
kapsamında ise füze entegras-
yonu, prototip üretimi ve ürün
kalifikasyonunun gerçekleştiril-
mesi hedefleniyor. Ürün kalifi-
kasyon faaliyetleri çerçevesinde,
yoğun bir uçuş test programı da
yer alacak. Hâlihazırda,
Aşama-1 çerçevesinde, dış
kabuk geometrisinin F-35
uçağı dâhili istasyonuna
uyumlu hâle getirilmesine yö-
nelik çalışmalar devam ediyor.
Önümüzdeki dönemde ise
nihai dış kabuk geometrisine
uygun olarak, TSK ihtiyaçları
doğrultusunda performans
gereksinimlerini sağlayacak iç
tasarım çalışmalarına ağırlık
verilecek. Bu yılın sonuna
kadar, Aşama-2 faaliyetlerine
de başlanması planlanıyor.
SOM-J projesinin takvimi,
doğal olarak, hedef platform

ANALİZ

SOM-J





olan F-35 geliştirme ve en-
tegrasyon takvimini destekle-
yecek şekilde kurgulandı.
F-35 uçağı üzerinde yer ala-
cak konfigürasyon kalemleri,
blok iyileştirmeler şeklinde,
aşamalı olarak planlanıyor ve
SOM-J’nin rekabetçi bir se-
çenek oluşturması için,
2017’de başlayacak olan ve
ABD kökenli olmayan silah
sistemlerinin de değerlendi-
rileceği, Blok 4.2 paketine 
yetişmesi çok önemli. Füze-
nin kendi kalifikasyonunun 
yanı sıra uçağa, donanım ve
yazılım açısından entegras-
yonuna yönelik olarak ger-
çekleştirilecek faaliyetler de
Blok 4.2 hedefini yakalayacak
şekilde, SSM Uçak Daire
Başkanlığı tarafından, JSF
Uluslararası Program Ofisi ve
Lockheed Martin Aero ile bir-
likte yürütülüyor.

MIZRAK, Ürün Ailesi
Hâline Geliyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı-
nın ihtiyaçlarını karşılamak
üzere ROKETSAN tarafından
geliştirilmekte olan MIZRAK-U
ve MIZRAK-O füzeleri, temel

tasarım mantığı ve alt sis-
temler açısından birbirine
çok yakın konfigürasyonda
kurgulandı. Kızılötesi arayıcı
başlık, harp başlığı ve veri
bağı gibi bazı alt sistemler,
her iki füzede, doğrudan
ortak kullanılıyor. Aradaki
temel farklar, fırlatma sis-
temi ile motor yapısı. Ayrıca
kullanım konseptlerinin ge-

tirdiği bazı ayrışmalar da var.
MIZRAK-U’da, hâlen alt sis-
tem tasarım doğrulama faa-
liyetleri devam ediyor. Bu
kapsamda, 28 adet atış ya-
pıldı. Bu süreçte, diğer alt
sistemlerin tasarımı daha so-
runsuz ilerlerken, özellikle
füzenin en kritik bileşeni olan
görüntüleyici kızılötesi arayıcı
başlık ile ilgili teknik aksak-

lıklardan dolayı, sözleşme-
deki takvime göre ciddi bir
gecikme yaşandı. Sonunda,
bu alt sistemin doğrulamasını
tamamlama noktasına ge-
lindi. Bundan sonrasında ise
füzenin sistem seviyesi tasa-
rım doğrulama testlerine
başlanacak. Bir kısmı heli-
kopterden olmak üzere, top-
lamda 16 kampanya atışı
daha gerçekleştirilmesi plan-
lanıyor. MIZRAK-O ise faz far-
kıyla biraz geriden geliyor ve
aynı süreçlere tabi olacak.
Onda da toplam 34 atış ger-
çekleştirildi. Her iki projenin
de 2016 yılında tamamlaması
planlanıyor.
Bunların yanı sıra ROKETSAN
tarafından, firma öz kaynak-
larıyla başlatılan Lazer Gü-
dümlü UMTAS (L-UMTAS)
füzesinin ürün kalifikasyon
testlerinde de son aşamaya
gelindi. Bu füze, MIZRAK’lar
ile akraba olmakla birlikte,
lazer güdümlü olduğundan,
bazı alt sistemlerinde farklı-
lıklar var. Sözgelimi, üzerinde
kızılötesi arayıcı başlık ve veri
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FÜZE MIZRAK-U MIZRAK-O L-UMTAS MIZRAK-K
Platform ATAK Helikopteri Kara Aracı ya da Fırlatma Aracı ATAK Helikopteri Tek Er (Omuzdan)
Menzil 8 km 4 km 8 km 2 km

Güdüm Modu At-unut At-unut At-unut At-unut
At-güncelle At-güncelle At-güncelle At-güncelle

Arayıcı Başlık Görüntüleyici Kızılötesi Görüntüleyici Kızılötesi Yarı Aktif Lazer Görüntüleyici Kızılötesi
Zırh Delici Tandem

Harp Başlığı Zırh Delici Tandem Zırh Delici Tandem ya da Yüksek İnfilaklı Zırh Delici Tandem
Parçacık Etkili

Veri Bağı RF RF - -

Mızrak Ürün Ailesi

AH-1 COBRA helikopteri ile gerçekleştirilen MIZRAK-U atışı

MIZRAK-U ve CİRİT,
aynı lançer sistemi
üzerinde görülüyor.

MIZRAK-O atış testi



bağı bulunmuyor. Dolayısıyla,
tasarım doğrulama süreçleri,
diğerlerinden daha hızlı ta-
mamlandı. SSM, ihtiyaç ma-
kamı ile yaptığı değerlendirme
sonucunda, L-UMTAS’ın da
ATAK helikopterine entegras-
yonunu planladı. L-UMTAS’ta
teslimatın, bu yıl içinde başla-
ması öngörülüyor.
MIZRAK ailesinin bir diğer üye-
sinin geliştirildiği MIZRAK-K
projesi ise Kara Kuvvetleri
Komutanlığının, kısa menzil-
deki hafif tanksavar silah sis-
temi ihtiyacını karşılamak
amacıyla başlatıldı. Proje
kapsamında, TÇD, Şubat
ayında, ana yüklenici adayı
ROKETSAN’a yayımlandı.
Teklifin, yaz aylarında SSM’ye
sunulması bekleniyor.

Türkiye, Torpido 
Alanına İmzasını 
AKYA ile Atacak
Deniz Kuvvetleri Komutanlı-
ğının, denizaltı savunma
harbi yeteneğini, özgün yurt
içi çözümlerle geliştirmek
amacıyla ağır torpido ihtiya-
cını karşılamak üzere başla-
tılan Milli İmkânlarla Modern
Denizaltı Torpidosu Tedariki
(AKYA) projesinin, 3 dönem
hâlinde yürütülmesi plan-
landı: Tasarım ve Prototip,
Test ve Gerçekleme, Seri
Üretim. 8 Mayıs 2009 tari-
hinde sözleşmesi imzalanan
Dönem-1’de, Deniz Kuvvetleri
Komutanlığına bağlı Araş-
tırma Merkezi Komutanlığı

(ARMERKOM) ve ROKETSAN
tarafından ortaklaşa kurulan
AKYA Tasarım Ofisi, yüklenici-
lik görevini yerine getirdi. Bu
çerçevede, Türkiye’nin ilk milli
torpidosu olan AKYA’nın hid-
rodinamik formu, yani dış
geometri tasarımı yapıldı ve
bazı alt sistemlerinin geliş-
tirme faaliyetlerine başlandı.
Dönem-1 kapsamında, torpi-
donun seyir ve güdüm yete-
neklerinin de test edildiği, 
2 adet torpido atışını başarılı
bir şekilde gerçekleştirildi.
Torpidoyu oluşturan alt sis-
temlerin milli imkânlarla 
geliştirileceği Dönem-2 Söz-
leşmesi’ne yönelik hazırlıklar
ise şu an devam ediyor.
Hâlen, Dönem-2’de ana 
yüklenici olarak belirlenen 
ROKETSAN firmasının teklifi,
SSM tarafından değerlendirili-
yor. Sözleşmenin, bu yıl içeri-
sinde imzalanması bekleniyor.
Dönem-2 kapsamında, sektö-
rün sahip olduğu yetenekleri
göz önüne alarak, ilgili firma-
ların uzmanlıkları doğrultu-
sunda yer alacağı bir
sanayileşme planı da SSM ta-
rafından yapılıyor. Bu kap-
samda; akustik başlıkta
METEKSAN, dümensuyu de-
dektöründe Koç Bilgi ve Sa-
vunma, manyetik sensörde
Agena, harp bataryası ve elek-
trik motorunda TR Teknoloji,
fiberoptik güdüm telinde ise
Ekinoks gibi yerli alt yüklenici-
lerin görev alması söz konusu
olacak.

www.savunmahaber.com

L-UMTAS atış testi



HİSAR Projelerinde
Atış Testleri Hızlanıyor
HİSAR projeleri (Alçak İrtifa
Hava Savunma Füze Sistemi
/ HİSAR-A ve Orta İrtifa Hava
Savunma Füze Sistemi Pro-
jesi / HİSAR-O)’nde sistem
geliştirme aşaması devam
ediyor. Otonom fırlatma
aracı, ateş idare cihazı ve
testlerde kullanılacak füzele-
rin tasarımı ortaya çıktı. Ta-
sarım döngüsünde gerekli
fırlatma ve uçuş verilerinin
toplanması amacıyla Tuz
Gölü Füze Test Atış Alanı’nda,
şu ana kadar 5 adet deneme
atışı gerçekleştirildi. Sistem
seviyesi geliştirme ve enteg-
rasyon faaliyetlerinin tamam-
lanmasının ardından, ürünün
tasarım ve performans doğ-
rulama süreçleri başlayacak.
Bu da çok sayıda atışlı test
kampanyası anlamına geli-
yor. Önümüzdeki 1-2 yılda,
farklı senaryolarda, sırasıyla
balistik test füzesi, kontrollü
test füzesi, güdümlü test fü-
zesi ve tam atım füze şek-
linde, gittikçe üzerindeki
donanımı ve yeteneği artan
füzeler ateşlenecek.
HİSAR-A otonom fırlatma
aracı ve Ateş İdare Cihazı’nın
ilk prototipleri, bu yıl IDEF’te
ilk kez görücüye çıktı. 
ROKETSAN standında da
HİSAR füzelerinin birebir öl-
çekli modelleri sergilendi.

KORKUT, Canlı Atış
Testlerine Hazırlanıyor
KORKUT projesinde, sistem
tasarım ve entegrasyonu ta-
mamlandı; ürünlerin ilk pro-
totipleri ortaya çıktı. Tasarım
doğrulama faaliyetlerine
devam ediliyor. Projede, bu
yılın sonuna doğru yapılacak
canlı atış testleri ile ürünün
kalifikasyonu sonuçlandırıla-
cak. 2016 yılı ikinci yarısında
ise ilk sistemlerin kabul iş-
lemlerinin gerçekleştirilmesi
ve Kara Kuvvetleri Komutan-
lığı envanterine girmesi
amaçlanıyor. Seri üretim dö-
nemine yönelik hazırlıklar da
bir taraftan devam ediyor.
KORKUT sistemi için, yurt dı-

şından da ilgi ve talep var.
Yetkililer, yakın zamanda ih-
racat haberleri alınabilece-
ğini belirtiyorlar.

Hava ve Füze 
Savunmasında Geleceğe
Hazırlık Başladı
Uluslararası ihalesi devam
eden Uzun Menzilli Bölge
Hava ve Füze Savunma Sis-
temi Projesi ile eş zamanlı
olarak, yüksek katmanda
taktik balistik füze savun-
ması da yapabilen, daha
üstün performanslı bir siste-
min orta vadede yurt içinde
geliştirilmesine yönelik ola-
rak, SSİK tarafından, Gelişti-
rilmiş Uzun Menzilli Bölge
Hava / Füze Savunma Sis-
temi Projesi başlatıldı. He-
deflenen karmaşık sistemin
geliştirilmesi, uzun soluklu
bir çalışma süreci gerektirdi-
ğinden, projenin aşamalı 
olarak hayata geçirilmesi
planlandı. İlk evrede, ASELSAN
ve ROKETSAN ile ön kavram-
sal tasarım faaliyetlerini ger-
çekleştirmek üzere, bu yıl
içinde sözleşme imzalana-
cak. Bu evrenin sonunda,

hava ve füze savunma kon-
septinin tanımlanması, alter-
natif sistem mimarilerinin
belirlenmesi, uygulanacak
teknoloji yol haritası, taslak
sanayileşme planı, projenin
ilerleyen dönemlerinde ge-
reksinim duyulacak üretim ve
test altyapı ihtiyaçları, tah-
mini takvim ve maliyet gibi
bilgilerin ortaya konulması
amaçlanıyor. Yaklaşık 1-1,5
yıl sürecek Ön Kavramsal 
Tasarım evresinden sonra,
tasarım ve geliştirme faali-
yetlerinin izleyen aşamala-
rına devam edilecek.

Test Altyapısı BTM ile
Genişliyor
SSM’nin, EGM ile yürüttüğü
Balistik Test Merkezi (BTM)
projesi kapsamında, 14,5 mm
çapa kadar olan silah, mü-
himmat ve bunlara karşı ko-
ruyucu balistik malzeme
testlerinin yapılabilmesi için
gerekli altyapının kurulması
planlanıyor. EGM Kriminal
Polis Laboratuvarları Daire
Başkanlığı bünyesinde, Anka-
ra’da kurulacak bu mer-
kezde, özel tasarlanacak bir

bina kompleksi içerisinde;
atış poligonları, test donanımı
ve ölçüm cihazları gibi yete-
nekler yer alacak. Aynı za-
manda BTM’nin, uluslararası
standartlara uygun olarak
belgelendirilmesini de yapma
niyeti bulunuyor.
Türkiye’de hâlen hafif silah ve
balistik malzeme üreticileri,
ürünlerine ilişkin uluslar-
arası standartlarda test ve
sertifikasyon işlemleri için,
yurt dışındaki test olanakla-
rını kullanıyorlar. Ayrıca yurt
çapında malzeme bilimleri ile
ilgili akademik ve uygulamalı
çalışma yapan üniversiteler,
araştırma merkezleri ve ens-
titüler bulunuyor. BTM’nin
hizmete girmesiyle test ihtiya-
cının çok yoğun ve vazgeçilmez
olduğu kritik projelerde ya da
yerli silah üreticilerinin test
faaliyetlerinde dışa bağımlılık
azalacak, yerli ürünlere ilişkin
hassas bilgilerin yurt dışındaki
test merkezleri ile paylaşılması
zorunluluğu ortadan kalkacak.
Buna ek olarak, SSM tarafın-
dan yürütülen projelerdeki;
silah, mühimmat, zırh, balistik
malzeme ve benzeri testler bu-
rada yapılabilecek.
Projede, ALTAY projesi kap-
samında, zırh teknolojilerine
ilişkin olarak kazandığı yete-
nekleri göz önüne alarak, 
ana yüklenici adayı olarak 
ROKETSAN ile çalışma kararı
alındı. Sözleşmenin bu yıl içe-
risinde imzalanması ve
BTM’nin, tahminen 2018 yı-
lında hizmete girmesi hedef-
leniyor.

54

MSI Dergisi - Temmuz 2015                                                                                                                                    www.milscint.com

ANALİZ

Tuz Gölü Füze Atış Alanı





Haluk Bey hakkında kısaca ön bil-
gilendirme yaparak röportajımıza
başlayalım. Haluk Bayraktar,

2000 yılında, ODTÜ Endüstri Mühendis-
liği’nden lisans derecesini aldı ve 2002
yılında, Columbia Üniversitesi’nde, aynı
alanda yüksek lisans eğitimini tamam-
ladı. 2004 yılında, Boğaziçi Üniversite-
si’nde işletme alanında doktora
çalışmalarına başladı. Aynı dönemde,
aile şirketi bünyesinde, milli ve özgün in-
sansız hava aracı sistemleri geliştirilme-
sine yönelik çalışmaların projelendirme
aşamalarında, mühendislik yöneticiliği
görevini yürüttü. Bu süreç içerisinde,
kavramsal tasarımdan prototip, test,
üretim ve eğitim aşamaları ve benzeri
ürün yaşam döngüsü süreçlerine kadar
farklı aşamalarda aktif olarak yer aldı.
Hâlen Baykar Makina bünyesinde, yöne-
tici olarak görev yapıyor.

Grup Otomasyon: Firmanız hakkında
biraz bilgi alabilir miyiz?
Haluk BAYRAKTAR: Baykar Makina,
1984 yılında, Makina Yüksek Mühendisi
Özdemir Bayraktar tarafından, otomotiv
sanayine, yerlileştirmeye tabi hassas
motor, pompa ve dişli kutusu parçaları-
nın imalatı konusunda hizmet etme
amacıyla kuruldu. 2000’li yıllara kadar;
TOFAŞ, Uzel Traktör ve Mercedes Benz
Türk A.Ş. gibi otomotiv sanayisinin öncü
firmalarına yan sanayi olarak hizmet
vermeye devam etti. Manuel kontrollü
tezgâhlar ile üretim hayatına başlayan
firmamız, zaman ayarlı röle donanımlı
tezgâhlardan, delikli kart NC tezgâhları
ve sonrasında gelişen CNC teknolojisine

kadar, teknolojik gelişime her zaman
açık bir yapıda oldu. Hassas talaşlı ima-
lat süreci içerisinde, bu teknolojiler kul-
lanılarak işlenen parçalara özel, kalite ve
verimliliği arttırıcı nitelikte birçok NC ve
CNC kontrollü sistem, firmamızda geliş-
tirilerek kullanıldı.
Havacılığa ve teknolojiye meraklı aile ya-
pısı sayesinde ve robotik ve kontrol sis-
temlerinin havacılık dünyasında yaşattığı
paradigma değişiminin sunduğu potan-
siyel ile birlikte firmamız, 2000’li yıllar-
dan itibaren insansız hava aracı (İHA)
sistemleri ve alt sistemlerinin milli ola-
rak tasarlanıp üretilmesi amacıyla yoğun
bir Ar-Ge çalışması sürecine girdi. Özel-
likle ithalatı MTCR (Missile Technology
Control Regime / Füze Teknolojisi Kont-
rol Rejimi) kurallarına tabi olan aviyonik,
güdüm ve kontrol sistemleri alanına yo-
ğunlaşan ve öz sermaye ile finanse edi-
len Ar-Ge faaliyetleri sonucunda, farklı
tipte İHA sistemlerini; elektronik, yazılım
ve tasarımıyla milli ve özgün bir şekilde
geliştirerek ülkemizin hizmetine sunma
gayreti içerisindeyiz. 2007 yılından bu
yana operasyonel olarak kullanılan
Gözcü Mini İHA, Malazgirt Döner Kanat
İHA ve en son ülke havacılık tarihimizde
uçuş rekorlarına imza atan Bayraktar
TB2 Taktik İHA gibi projeler, hem ana
platform hem de kritik ana alt sistemleri
ile geliştirildi ve üretildi.

Grup Otomasyon: Baykar Makina, 
çalışmalarında Enovia V5 SmarTeam 
yazılımını yoğun olarak kullanıyor. 
Öncelikle Enovia V5 SmarTeam öncesi
dönemden biraz bahseder misiniz?
Haluk BAYRAKTAR: Tasarımlarımız çok
fazla bileşeni içerdiği için, büyük montaj-

larda stabil ve verimli çalışabilmek
adına, dünya üzerindeki tüm havacılık
firmaları gibi, tasarım programı olarak
CATIA kullanıyoruz. Eskiden, verileri-
mizi, sistem üzerinde ortak bir alanda
saklardık; ancak birden fazla kişinin or-
taklaşa çalışabilmesi, sistemde yapılan
kayıtların izlenebilir ve geri dönülebilir
olması gibi noktalarda problem yaşıyor-
duk. Tasarımları ortak bir alandan, 
kullanıcı bilgisayarlarına sürekli kopya-
lamak durumunda kalıyorduk. Ürün
yaşam döngüsü (PLM) yazılım desteği ol-
maksızın yüksek ihtimalle oluşması
muhtemel sorunlar arasında:
n Veri kayıplarının oluşması,
n Veri duplikasyonlarının yaşanması,
n Standart parça kütüphanelerinin 

sağlıklı bir yapıda geliştirilememesi,
n Tasarım revizyon takibinde aksaklık,
n Mühendislik, Son Kullanıcı Ürün

Ağacı yapılarının etkin bir şekilde
oluşturulamaması riski,

n Konfigürasyon Kontrol Sistemi’nde
oluşması muhtemel aksaklıklar,

n Veri güvenliği konusunda açıklar,
n Elektronik, yazılım ve yapısal gibi 

tasarım süreçlerinin farklı yazılım
platformlarından takip edilememesi ve

n Tasarımcılar arasında koordinasyon
konusunda yaşanması muhtemel 
sorunlar

yer alıyor.

Grup Otomasyon: Firmanız ne zaman 
Enovia V5 SmarTeam yazılımını kullanmaya
başladı ve neden bu yazılımı tercih etti?
Haluk BAYRAKTAR: Ar-Ge ekibimiz,
projelerde, şartname aşamasından, ta-
sarım aşamasına; test faaliyetlerinden,
kabul sürecine ve lojistik aşamasına
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Baykar Makina da PLM için
Enovia V5 SmarTeam Dedi

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan 
İHA’ları ile sektörün önde gelen savunma sanayisi
kuruluşlarından olan Baykar Makina, son dönemde
hayata geçirdiği projelerdeki başarılarıyla büyüme
hızlarına ivme katmış durumda. Firmanın Mühendislik
Yöneticisi Haluk Bayraktar ile Enovia V5 SmarTeam
öncesi ve sonrası dönemi konuştuk.
Ayhan ÇIKIN / ayhanc@grupotomasyon.com.tr
Genel Müdür, Grup Otomasyon ve Bilgi İşlem Sistemleri Ltd.



kadar tüm süreçleri, adım adım, titizlik
içerisinde yürütüyor. Bu aşamaların ta-
mamında, tüm süreçlerde elde edilen
bilgi birikimini sistematik bir şekilde tek
bir platform üzerinde toplamak ve ekibin
çalışmaları boyunca birbirleri arasında
etkin bir koordinasyon oluşturmak için,
PLM çözümlerine ihtiyaç duyuluyor.
Sorun yaşadığımız bu sürecin sonunda,
2014’te, farklı birçok firmayı ve CAD ya-
zılım ürününü araştırdık. Enovia V5
SmarTeam dışında da ürünleri değer-
lendirdik. Ancak, Grup Otomasyon ile
yaptığımız görüşmeler sonrası, 
CATIA’nın çizim ihtiyacımızı tamamı ile
karşılıyor olması, aynı zamanda yapısal
analiz ve detaylı kinematik analiz kabili-
yetleri içermesi, pratik kullanıma stabil
olması ve savunma sanayisinin öncü ta-
sarım programı olması özellikleri ile
CATIA ve Enovia V5 SmarTeam’de karar
kıldık. Ayrıca, karar aşamasındaki en
büyük etkenlerden biri, Grup Otomas-
yon’un satış sonrası teknik destek, hiz-
met ve eğitim sürecinde ürünün
arkasında duruyor olmasıydı. Grup Oto-
masyon’un satış sürecindeki hizmet ka-
litesini, satış sonrasındaki teknik hizmet
alanında da devam ettirdiğini referans-
larla göstermesi, karar vermemizi kolay-
laştırdı. Enovia PLM çözümü ile ilk etapta
sağlanan faydalar arasında:
n Etkin revizyon takibi,
n Veriye hızlı ve güvenilir erişim imkânı,
n Sistem mühendisliği, tasarım ve analiz

gibi birimlerin kullanıcı görev 
alanlarına göre erişim yetkilendirmesi,

n Elektronik, yazılım ve yapısal tüm 
bileşenlerin tek bir platform 
üzerinden takibi,

n Standart parça kütüphanesi,
n Verileri süreçlerle beraber takip 

edebilme,
n Veri tekrarını engellemek ve ortak

parça kullanımını sağlaması ve

n Bileşenlerin, tasarımdan üretime,
tüm işlem adımlarının etkin bir 
şekilde takibi.

Grup Otomasyon: İş süreçlerinizde 
Enovia V5 SmarTeam’i nasıl 
kullandığınızdan bahseder misiniz?
Haluk BAYRAKTAR: Baykar Makina ola-
rak yaptığımızın iş; Ar-Ge, üretim, elek-
tronik, gömülü yazılımlar gibi birçok
ana kola ayrıldığı için, ihtiyaç duyduğu-
muz PLM yazılımı, bu taleplerimizi 
karşılayabilir olmalıydı. Enovia V5
SmarTeam ile tasarım süreçlerimizi
sistem içerisinde yaparak veri yönetimi
konularında hızlı ve güvenli bir çözüme
ulaşmış olduk. Tasarım süreçlerimizi,
günden güne hızlandırdık. Sistemin,
gerek var olan özellikleri gerekse yapı-
landırma konusunda sunduğu çözüm-
ler sayesinde, verimliliğimizi ve
kullanıcı sayımızı arttırdık. Farklı tip ta-
sarım araçlarımızı sistem içerisinde ta-
nımlayarak Design BOM (tasarım
malzeme listesi), EBOM (mühendislik
malzeme listesi) ve MBOM (üretim
malzeme listesi) ile ilgili süreçlerimizi
sistem içerisinde yönetebiliyoruz.

Grup Otomasyon: Enovia V5 SmarTeam
kullanımına başladığınız zaman zorluklar
yaşadınız mı?
Haluk BAYRAKTAR: Bu işe başlarken
PLM sistemi kurmanın, başlangıçta bir
takım zorluklar getireceğini öngörmüş-
tük. Ancak programın stabilitesi saye-
sinde, toplamda 12 iş günlük bir çalışma
ile canlı kullanıma geçilmesi, eşine
ender rastlanır hızda bir PLM imple-
mentasyonuydu. Grup Otomasyon firma-
sının geçmiş dönemde yaptığı büyük
PLM projelerinde edindiği tecrübeler ve
bizlerin konuya ilgisi, kısa sürede sis-
teme uyum sağlayıp kullanmamızı sağ-
ladı. Aynı zamanda, veri tabanı üzerinde

firmamıza özel bir yapılandırılma sağ-
landı.
PLM yazılım desteği ile ürün yaşam dön-
güsünün tüm aşamalarını sistematik bir
şekilde yürüterek kurumsal hafıza oluş-
turduğumuzu söyleyebilirim.

Grup Otomasyon: Enovia V5 SmarTeam’i
satın alma kararı vermenizde rol oynayan
önemli ürün özellikleri neler oldu?
Haluk BAYRAKTAR: Satın alma kararı
verirken bizi etkileyen yönler; kullanımın
kolaylığı, kolay implemente edilebilir ol-
ması ve kabiliyetlerinin bizi tatmin etme-
siydi. Hızlı bir çözüm olması, adımlara
bölünerek kolayca uygulanabilir olması
ve yurt içinde ve yurt dışında bu çözümü
kullanan diğer büyük referanslar, bizler
için Enovia V5 SmarTeam’i ön plana çı-
kartan özellikleriydi.

Grup Otomasyon: Eklemek istediğiniz
başka bir konu var mı?
Haluk BAYRAKTAR: Grup Otomasyon
firması ile aramızda oluşan sinerji, bizim
için çok değerli. Çünkü PLM sisteminizi
birlikte kurduğunuz firma ile çok farklı
bir iş ortaklığınız oluyor. Satış aşama-
sında, Ayhan ve Alper Bey ile başlayan
süreç; eğitim ve teknik destek kısmında,
Ayhan Bey ve Uğur Bey ile devam ediyor.
Her sorunumuzda, teknik destek ekibine
hızlıca ulaşıyor ve son derece dostane bir
şekilde ilişkimizi sürdürüyoruz. Bu an-
lamda firmanızla aramızda sadece sa-
tışa dayalı bir ilişki olmadığını bize
hissettiriyorsunuz.
Eğitim sürecinde ihtiyaç duyulduğunda
yerinde hizmet almaktan veya uzaktan
aldığımız desteklerden ötürü de son de-
rece memnunuz. Grup Otomasyon fir-
masının savunma sanayisi ve diğer
büyük PLM projelerindeki tecrübelerin-
den faydalanarak PLM sistemimizi kur-
mak bizler için de çok faydalı oldu.
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Baykar Makina, Enovia V5 SmarTeam ile tasarım süreçlerini sistem içerisinde yaparak, 
veri yönetimi konularında hızlı ve güvenli bir çözüme ulaştı.
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Keysight Technologies,
PNA ve PNA-X serisi
mikrodalga VNA (vec-

tor network analyzer / vek-
tör ağ çözümleyicisi)’lara
yüksek performanslı spekt-
rum çözümleme özelliği ek-
leyen yeni bir yetenek
geliştirdiğini duyurdu. En-
düstride ilk olan bu yeni
çözüm, test sürelerini 
10 ila 500 kat arasında 
bir mertebede kısaltıyor.
VNA’lara bu fonksiyonun ek-
lenmesi; uydu ekipmanları,
savunma elektronikleri ve
ticari telsiz cihazlarında, 
S-parametreleri ile sıkış-
tırma ve bozulmaları tanım-
lamak (karakterize etmek)
için kullanılan VNA’ların,
diğer sistemlerle bağlantı
kurmalarını kolaylaştırıyor
ve parazitleri (spurious) hızlı
bir şekilde ölçmelerini ola-
naklı hâle getirerek zaman
tasarrufu sağlıyor.
Parazit ölçümü, mühendis-
ler açısından çoğu zaman
vakit tüketen ve mühendisi,
testin süresi ile kapsamı
arasında bir denge tuttur-
mak zorunda bırakan bir iş-
lemdir. Söz konusu yeni
yüksek performanslı spektrum
analiz yeteneği ile Keysight
PNA, cihazların geniş bir
frekans bandında daha hızlı
parazit araması gerçekleş-
tirmesini sağlayarak, testle-
rin süre ve verimini, mevcut
diğer yaklaşımlara göre, 
500 kata kadar iyileştirebili-
yor. Ölçümlerden elde 
edilen sonuçların kalitesi,
günümüzün en hızlı 
ve en gelişmiş bağımsız
spektrum ve sinyal çözüm-
leyicilerinin kalitesi ile kı-
yaslanabilir durumda.
Keysight Technologies tara-
fından geliştirilen yeni VNA,
ayrıca tüm test girişlerinde
eşzamanlı spektrum ölçüm-
leri de gerçekleştirebiliyor.
Bu eşsiz ve bu alandaki ilk
fonksiyon; karıştırıcı, dönüş-
türücü, yükseltici, modül ve
alt sistemlerin, tek bir bağ-
lantı ile tanımlanmasına
imkân tanıyarak, tasarım

döngüsü süreçlerini kısaltı-
yor. LO, RF ve IF geçiş 
besleyicileri, harmonikler,
intermodülasyon ürünleri ve
üst seviye diğer karıştırıcı
ürünler üzerinde ölçümler
yapılabiliyor.
Bağlantı içi ve yonga plakası
üzerinden yapılan ölçümler,
“de-embedding” ve VNA 
kalibrasyonu gibi avantajlar-
dan yararlanır. Bu avantaj-
lar, alıcı tepki hatalarını
düzeltme imkânı tanıdığı

gibi, kablo ile bağlantılardan
kaynaklanan etkileri orta-
dan kaldırır. Bu sayede, 
test ve ölçümlerin doğru-
luğu konusunda elde edilen
iyileşme, daha dar sınır 
değerler arasında testlerin
gerçekleştirilmesine ve daha
belirgin cihaz değerlerinin
elde edilebilmesini sağlar.
Keysight’ın Bileşen Test Bö-
lümü’nün PNA Pazarlama
Müdürü Steven Scheppel-
mann, konuyla ilgili olarak

şunları söylüyor: “Tek bir
cihaz ile yüksek performanslı
spektrum ve ağ ölçümleri
gerçekleştirme imkânı tanı-
yan bu yetenek, test edilen
cihazlar hakkında çok ayrın-
tılı bilgiler elde edilmesini
sağlamaktadır. Anahtar-
lama matrisi ve bağımsız
spektrum çözümleyicisinin
yerini alan bu yeni çözüm,
ayrıca bileşen karakterizas-
yonu yapan test sistemleri-
nin boyutunu azaltmaya
yönelik olarak günümüzde
giderek belirginleşen bir ih-
tiyacı da karşılamaktadır.”
Tüm Keysight VNA ürünleri,
şirketin doğrusal ve 
doğrusal olmayan cihaz ka-
rakterizasyonu konusundaki
uzmanlığı ve deneyiminin bir
ifadesidir. Hem Ar-Ge faali-
yetlerinde hem de üretim
hatlarında, PNA ürün ailesi
ölçüm ve tasarım alanla-
rında rakipsiz bir mükem-
meliyet sağlamaktadır.
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Keysight Technologies ile 
Ölçüm İşlemleri 500 Kata 
Kadar Hızlandırılıyor

N5247A VNA (üstte) 
cihazı ve cihazın ekranından 
bir görünüm (solda).





MSI Dergisi: Tarcan Bey, öncelikle 
Ironman triatlonu ile başlamak istiyoruz.
Bu spor ile uğraşınız nasıl başladı, 
nasıl gelişti? Bu sporun iş hayatınıza 
etkileri neler oldu?
Tarcan KİPER: Üniversite çağından beri
doğa sporlarıyla ilgileniyorum. Boğaziçi
Üniversitesi’ndeyken dağcılıkla uğraş-
tım. Kaçkar hariç, Türkiye’de belli başlı
her dağa tırmandım. Dağcılık çok şey
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Kendini 3 boyutlu 
teknolojiler üzerinde 

çalışan bir mühendislik
firması olarak tanımlayan

infoTRON, sanal gerçeklik
ve katmanlı üretim gibi

nispeten yeni ve çok hızlı
gelişen konuların yanı

sıra ürün ömür devri 
yönetimi gibi Türkiye’de

az bilinen bir konuda 
yıllardır faaliyet gösteriyor.

infoTRON Yönetim 
Kurulu Başkanı Tarcan

Kiper ile Ironman
triatlonu ile başlayan,

daha sonra infoTRON ve
infoTRON’un Hexagon ile

ortak girişimi +90 3B 
Dijital Fabrika firmasının

faaliyetleri ve gelecek
planları ile ilerleyen, 

keyifli bir söyleşi yaptık.
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infoTRON’un, Tron Filmi 
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kazandırdı; yardımlaşma ve doğa koşul-
larıyla mücadele etme gibi. Beni çok
terbiye ettiğini, karakterimi değiştirdi-
ğini de söyleyebilirim. Bunun etkilerini
şu anda görüyorum. Olayları daha sü-
kûnetle karşılayabiliyorum.
Üniversite bittikten sonra, iş hayatı, ev-
lilik hayatı, çoluk çocuk derken bir
müddet bu tip faaliyetlere ara verdim.
Daha sonra, yaklaşık 5-6 sene yelken
sporuyla uğraştım. Koşmayı seviyo-
rum; çok uzun zamandır da koşuyo-
rum. Koşu, yaklaşık 10 yıl önce
ciddileşmeye başladı. Uzun mesafeler
derken yarı maratonlar, yarı maraton-
lar derken ultra maratonlar, dağ koşu-
ları derken triatlon ile tanıştım. Her
zaman ilgi duyduğum triatlonu dene-
mek istiyordum; ama bazı koşullar izin
vermiyordu. Böyle şeylerle uğraşabil-
mek için, biraz da ev hayatının rahat ol-
ması lazım. Çocuklar büyüyünce ancak

triatlona niyetlenebildim. Triatlona ni-
yetlenir niyetlenmez de Ironman deni-
len yarış türüyle karşılaştım. Aslında
çok enteresan bir yarış türü. Hawa-
ii’den,Amerikan deniz komandolarının
iddialaşmalarından çıkmış; ama sonra
bir marka hâline dönüşmüş 80’li yıl-
larda. Şimdi yavaş yavaş bütün dünyaya
yayılıyor. Bunlar çok uzun mesafe tri-
atlon. Şöyle söyleyeyim: 3,8 km yüzü-
yorsunuz, 180 km pedal çeviriyorsunuz
bisikletle, sonra 42 km maraton koşu-
yorsunuz. Dünya şampiyonu olan elit-
ler 8-9 saatlerde bitiriyorlar tamamını;
ama bazı parkurlar çok zor. Aynı gün
içinde bitmesi gerekiyor. Ben genel-
likle 12 saat civarında bitiriyorum. Coğ-
rafya çok fark ettiriyor. Sürelerimi
daha da azaltmak için çalışıyorum. Bi-
tişlerde de Türk bayrağı açıyorum. As-
lında Ironman yarışlarında en büyük
gururum da bu.

MSI Dergisi: Burada çok önemli bir 
soru sormamız gerekiyor: Yaşınız kaç? 
Devamında da triatlon ve teknoloji ilişkisi
konusunda neler söylemek istersiniz?
Tarcan KİPER: 53 yaşındayım. Aslında
triatlon, teknolojik ve bilimsel bir uğraş.
Bu işlere girdikçe, fizyoloji bilginizi üçe
katlamanız gerekiyor. Beslenme ve
diyet yöntemleri ile ilgili şeyler öğren-
meniz gerekiyor. Vücudunuz da bir de-
ğişim geçiriyor. Değişik sakatlıklar ve
rahatsızlıklarla karşılaşıyorsunuz ağır
antrenmanlar olduğu için. Bunların üs-
tesinden gelmeyi öğreniyorsunuz.  An-
trenmanlar dışında, devamlı okumanız
gereken bir spor dalı. Örneğin, bisiklet
deyip geçmeyin, bir araç olarak başlı
başına bir teknoloji çünkü. Ironman ya-
rışlarında, ya yol yarış bisikleti ya da TT
denilen bisikletlerle yarışıyoruz.  Bun-
lar, karbon fiber yapılarıyla, aerodina-
mik tasarımlarıyla, mekanik / elektronik
vites sistemleriyle en ileri teknolojileri
içeriyor. Sürüş teknikleri ise başlı ba-
şına bir konu. Ayrıca, antrenman ve ya-
rışlarda birçok sensör barındıran, kalp
ritmini, hızınızı, harcadığınız kaloriyi vs.
ölçen GPS’li saatler kullanıyoruz.  Kay-
dedilen bu bilgileri alıp, birçok değişik
yazılımla çeşitli analizler yapıyor, sevi-
yenizi, ilerlemenizi ölçüyor, ileriki an-
trenman içeriklerini planlıyorsunuz.
Dolayısıyla bu spor, uğraştığım teknoloji
alanlarıyla çok ilintili. Örneğin, kış dö-
neminde, evde, trainer denilen bir ekip-
man ile bisiklet antrenmanı yapıyorum.
Bisikletin arka tekerleğini takıyorsunuz
bu alete. Simülasyon yazılımı var. Bilgi-
sayarınıza bağlayabiliyor; dünyanın belli
başlı birçok bisiklet yarış rotasında, 3
boyutlu sanal sürüşler yapabiliyorsu-
nuz, hatta İnternet üzerinden, evinde
antrenman yapanlarla aynı anda ve aynı
rotada yarışabiliyorsunuz. Eğim ve yol
koşullarına göre iş zorlaşıyor. Gördüğü-
nüz gibi, triatlonun her anında bir tek-
noloji var, burada bile simülasyon
olayına bulaştım.
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MSI Dergisi: Bu faaliyetinizin iş hayatınıza
ya da infoTRON’a artıları ve eksileri
neler? Çok ciddi zaman ayırmanız 
gerekiyor. Bizim sektörde, insanların
hafta sonları bile çalışmaları gerekebiliyor.
Siz bu dengeyi nasıl kuruyorsunuz?
Tarcan KİPER: Çok önemli bir soru sor-
dunuz. 25 yıldır iş hayatındayım. 5 yıl ön-
cesine kadar, hayatım boyunca tüm
cumartesileri çalıştım; pazarların bir
kısmı da dâhil olmak üzere. Fakat şu an
fark ediyorum ki; sağlıklı zihin sağlıklı vü-
cutta olur. Bunu bilfiil yaşayan bir kişiyim.
Çok disiplinli bir hayatım var her şeyden
önce. Sabahları, genellikle 05.30 gibi kal-
kıyorum. Haftada 6 gün antrenmanım var.
Bunun 4 günü sabah-akşam. Bu tabii ki
ister istemez, günde 10 saat çalışmama,
ev hayatı ve sosyal hayatımın da çok aktif
olmasına bir engel; ama zaman içinde
bunun dengesini kurmasını öğreniyorsu-
nuz. Hem iş çevreniz hem sosyal ve aile
çevreniz de o dengeyi kurmayı öğreniyor.
Dolayısıyla benim için zaman çok önemli.
Zamanımı çok verimli değerlendirmem
gerekiyor. Bunu öğrendim zaman içeri-
sinde. İş hayatıma çok katkısı oldu. İkin-
cisi, antrenman yaparken, mesela
ormanda 20 km koşarken, aklıma çok
güzel inovatif fikirler ve düşünceler geli-
yor. İş hayatınız, günlük hayatınızda yaşa-
dıklarınız, içinde olduğunuz projeler,
zaten zihninizin bir tarafında hep çalışır

durumda. Bunların bir kısmına cevap bu-
labiliyorum. Üçüncüsü, bu sürecin kazan-
dırdığı müthiş bir pozitif enerji var. Onun
çok faydası oluyor iş hayatında da ev ha-
yatında da. Temelde böyle söyleyebilirim.

Tron Filminden infoTRON’a
MSI Dergisi: infoTRON’un hikâyesine
baktığımızda, firmanın ismini belirlerken
“Tron” filminden etkilendiğinizi 
belirtiyorsunuz. Bu film sizi 80’lerde 
bu kadar nasıl etkiledi?
Tarcan KİPER: Boğaziçi Üniversitesi’nde
öğrenciyken bir gün bir arkadaşımız -ki
o zamanlarda renkli televizyon yoktu
Türkiye’de, sene 1983- Türkiye’ye kaçak
gelmiş Betamax bir kaset ile geldi sınıfa.
Enteresan bir şey buldum dedi. Sonra
gittik bir yerlerde video oynatıcı bulup
kaseti seyrettik. Tahmin edeceğiniz
üzere Tron’du. Benim hayatım, o gün de-
ğişti. Filmin her şeyine hayran kaldım ve
sonra araştırmaya başladım; bu nasıl bir
film, nasıl yapmışlar diye. Zor da olsa
zaman içerisinde şunu öğrendim: Dün-
yanın bilgisayar grafiği teknolojisi kulla-
nılarak yapılan ilk filmiydi ve aslında
1982 yapımıydı. Ben o gün, bu teknoloji-
lerle uğraşmak istiyorum dedim. Sonra
da hayatımı ona göre çizmeye çalıştım.
İstediklerim hemen olmadı; ama özel-
likle ABD’de araştırma asistanı olarak
çalışırken, yüksek lisansımı yaparken

mümkün olduğu kadar, oradaki imkân-
lardan da faydalanarak bilgisayar grafiği
teknolojilerine giriş yaptım. Bir sürü ya-
zılım geliştirdim; bunları araştırmala-
rımda kullandım; hocalarımın aklına
gelmeyen bazı görüntü işleme teknolo-
jilerinden faydalandım; makaleler yayın-
ladık. Ama hayalim, hep iş hayatında da
bunlarla uğraşmaktı. Dolayısıyla bugün
uğraştığımız sanal gerçeklik, simülas-
yon, en basitinden 3 boyutlu CAD/CAM
gibi konuların temelinde bu film var.
Zaten şirket de ismini oradan alıyor.

MSI Dergisi: Peki filmdeki bilim-kurgu
içeriği, bugün ne ölçüde gerçekleşti?
Tarcan KİPER: Bugün bilgisayar grafiği
teknolojileri, inanılmaz boyutta ilerlemiş
durumda. Önümüzdeki yıllarda, gerçek
ile sanalı, hem görerek hem de yaşaya-
rak ayırt edemez duruma geleceğiz. Bu
konuda inanılmaz araştırmalar var dün-
yanın birçok üniversitesinde. Yeni tekno-
lojiler, sensörler geliyor. Tron filmi, bu
konuda öncülük yapmıştır, bir mihenk
taşıdır. Dolayısıyla oradaki içeriği, ora-
daki teknolojiyi yaygınlaşmış şekilde gö-
rüyoruz. Bugün genç nesil için
Playstation, uzun zamandan beri gelmiş
bir teknoloji gibi algılanıyor; fakat benim
için çok farklı bir şey. Geçirdiği evrimi de
bildiğimden, değerini ve kıymetini daha
iyi değerlendirebiliyorum.
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Bugün bilgisayar grafiği teknolojileri, inanılmaz boyutta ilerlemiş durumda. Önümüzdeki yıllarda, gerçek
ile sanalı, hem görerek hem de yaşayarak ayırt edemez duruma geleceğiz. Bu konuda inanılmaz araştırmalar
var dünyanın birçok üniversitesinde. Yeni teknolojiler, sensörler geliyor. Tron filmi, bu konuda öncülük
yapmıştır, bir mihenk taşıdır. Dolayısıyla oradaki içeriği, oradaki teknolojiyi yaygınlaşmış şekilde görüyoruz. 

+90 Dijital Fabrika’da, silikon kalıplama ve master parça üretimi.
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MSI Dergisi: Oradaki kurgudan gerçeğe
gelecek olursak, ana faaliyet alanı 
itibarıyla sınıflandırmanız gerekirse 
infoTRON’u nasıl anlatırsınız, nasıl bir 
tanımlama yaparsınız?

Tarcan KİPER: Tek cümleyle söylemek
gerekirse biz 3 boyutlu teknolojilerle uğ-
raşan bir mühendislik şirketiyiz. Baktığı-
nızda, belki 5-6 tane faaliyet alanımız
gözüküyor; ama bunların hepsinin çekir-
değinde, temelinde 3 boyutlu bilgisayar
teknolojileri yatıyor. Uzmanlığımız orada
ve kendimizi orada geliştirmeye çalışıyo-
ruz. Diğerleri aslında uygulama alanları
oluyor.

MSI Dergisi: Biraz rakamsal bilgiler 
verebilir misiniz?
Tarcan KİPER: 2014 yılı sonu itibarıyla
yaklaşık 21 milyon liralık ciromuz, 
55 çalışanımız var. Son birkaç yıldır
yürüttüğümüz ihracat projemiz bulun-
muyor. Önceki yıllarda, özellikle simü-
lasyon alanında ihracat projelerimiz
vardı. Alt yüklenicilik bazında Ameri-
kan, Kanadalı ve Fransız şirketleri ile
çalışmıştık. Bunları tekrar canlandır-
mak istiyoruz. Şu an uğraştığımız ko-
nular kapsamında, iyi bir Ar-Ge
geçmişimiz var. Bugüne kadar 3 tane
EUREKA, bir tane AB 6. Çerçeve, bir
tane de 7. Çerçeve Ar-Ge projesi bitir-
miş bir şirketiz. Son birkaç yıldır, 
Ar-Ge konusunda çok faaliz. Bizzat
ben ilgileniyorum bütün Ar-Ge proje-
lerimizle. Önümüzde TÜBİTAK 
TEYDEB ve EUREKA projelerimiz var.
İki tane Horizon 2020 konsorsiyu-
munda yer alıyoruz. Bunlar, şu anda
bizim için heyecan verici şeyler.
Bugüne kadar da 1500’ün üzerinde ürün
geliştirme projesi yapmışız savunma,
havacılık ve otomotiv sanayilerinde. Sivil
sektörler dâhil 40’tan fazla simülatör işi
yapmışız. Ciro açısından da bu sektörler
arasında eşite yakın bir dağılım var. 
Ciro hedefimiz, 10 milyon dolar barajını
aşmak.

Yurt Dışı ile Çalışmak için 
Hazır Olmak Gerekiyor
MSI Dergisi: Bahsettiğiniz Ar-Ge projeleri
hakkında kısa kısa bilgi verebilir misiniz?
Tarcan KİPER: EUREKA projelerimizin
hepsi otomotiv sanayine yönelik Ar-Ge si-
mülatörü kapsamındaydı. Hem 3 boyutlu
simülasyon hem sanal gerçeklik hem de
arttırılmış gerçeklik teknolojilerini içeri-
yordu ve üçünde de ana partnerimiz Rena-
ult Fransa’ydı. Onların Fransa’daki Ar-Ge
ekipleriyle çalıştık. Karşılıklı olarak çok şey
öğrendik. Çerçeve Programı projeleri,
özellikle 3 boyutlu yazılım formatlarına yö-
nelik çok büyük konsorsiyumlarda, KOBİ
olarak yer aldığımız projelerdi. Şu anda üs-
tünde çalıştığımız Horizon 2020 projeleri
ise her ne kadar farklı bir alan kapsamında
ise de yine 3 boyutlu modelleme teknoloji-
leri ile ilgili. Ayrıca, yine Horizon 2020 kap-
samında, fabrika simülasyonları ve
otomasyon simülasyonları konusundaki
çağrılarla da ilgileniyoruz.

MSI Dergisi: Aslında ilginç bir noktaya
temas ettiniz: Yabancılarla birlikte Ar-Ge
yapma konusu. Bizim şu ana kadar 
sektördeki sohbetlerimizde, hep “Yabancılarla
Ar-Ge yapmak çok zor. Hatta yabancılarla
Ar-Ge yapamıyoruz. O yüzden böyle bir 
açılıma gitmiyoruz.” gibi söylemler duyduk.
Sizce “KOBİ’ler yabancılarla Ar-Ge 
yapamaz” gibi bir söylem doğru mu?
Tarcan KİPER: Kesinlikle öyle bir şey ol-
maması lazım. Tam tersine, bakın size
şöyle bir şey söyleyeyim. Avrupa’da birçok
toplantıya gidiyorum. Bu konsorsiyumlara,
kimse birden bire almıyor sizi. Her şeyin bir
evveliyatı var, ön çalışmaları var. Eşleş-
tirme toplantılarına gidiyorsunuz. Onlarca,
yüzlerce e-posta trafiği dönüyor. Birilerinin
sizi beğeniyor olması lazım. O Ar-Ge pro-
jesinde sizin işe yarıyor olduğunuzu 
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Şu an uğraştığımız konular 
kapsamında, iyi bir Ar-Ge 
geçmişimiz var. Bugüne kadar 
3 tane EUREKA, bir tane AB 
6. Çerçeve, bir tane de 7. Çerçeve
Ar-Ge projesi bitirmiş bir şirketiz.
Son birkaç yıldır, Ar-Ge konusunda
çok faaliz. Bizzat ben ilgileniyorum
bütün Ar-Ge projelerimizle. 
Önümüzde TÜBİTAK TEYDEB ve
EUREKA projelerimiz var. İki tane 
Horizon 2020 konsorsiyumunda
yer alıyoruz. 

infoTRON’un 
uçuş simülasyonu
çalışmalarından
sanal bir görüntü.
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görmesi lazım. Bugüne kadar gittiğim hiç-
bir toplantıda, Türk şirketiyiz diye dışlan-
dığımıza, yan gözle bakıldığımıza şahit
olmadım. Tam tersine, siz onlara ne kadar
katma değer verebileceğinizi düzgün bir
şekilde anlatabiliyorsanız tüm kapılar size
açılıyor. Avrupalıların en önemsediği şey,
eşgüdüm içinde, iş birliği içinde çalışmak;
iletişimde olmak.
Ben Türkiye’de şunu görüyorum, özellikle
de Avrupa çapındaki Ar-Ge projelerinde:
İnsanlar hazıra konmak istiyorlar. Bu
kadar basit. KOBİ’ler, “Haydi, projeniz
varsa beni de alın” yaklaşımıyla gidiyor.
Hâlbuki öyle olmamalı. Orada ne gereki-
yor biliyor musunuz? AB’nin yaptığı çağrı-
ların içeriğini okumak, çalışmak, hangi
içerikte bugüne kadar kim neler yapmış,

onu araştırmak. “TP” denilen Teknoloji
Platformlarının toplantılarına gitmek ge-
rekiyor. İş orada başlıyor. Gidip yüzünüzü
göstermeniz lazım, kendinizi tanıtmanız
lazım, o iletişime geçebildiğinizi ilk baştan
göstermeniz lazım. Yoksa kimsede bir ön-
yargı görmedim bugüne kadar. Tam ter-
sine, Türk şirketleriyle çalışmayı da tercih
ediyorlar politik olarak.

MSI Dergisi: Bu sene, infoTRON’un 
kuruluşunun 21. yıldönümü. Bu süreçte, 
bir KOBİ açısından, Türkiye’de savunma 
ve havacılık sektöründe iş yapma ortamı
nasıl değişti?
Tarcan KİPER: Aslına bakarsanız, bir KO-
Bİ’nin Türkiye’de yaşayabileceği her şeyi
yaşadık. Büyük şirketler, etraflarında ol-

ması gereken KOBİ’lerin kendilerine sağ-
layabileceği katma değerin uzun süre far-
kına varamadılar. Hâlbuki Batılı ülkelerde
ya da Uzak Doğu’daki ülkelerde, tepede
ismi gözüken büyük şirketlerin altına bak-
tığınız zaman, çok büyük bir piramit yapısı
içinde, binlerce KOBİ görürsünüz. Tür-
kiye’de henüz bunu tam olarak göreme-
dik. Evet, insanlar en azından bunu
konuşmaya, tartışmaya başladılar. Ama
yeter mi? Yetmez. Daha iyi olması lazım.
Türkiye’nin teknolojideki geleceği için, sa-
vunma ve havacılık sanayisini tek çıkar yol
olarak görüyorum. Türkiye’nin başka bir
alanda, savunma ve havacılıkta olduğu
kadar teknolojik katma değer yaratabile-
ceğini sanmıyorum. Tabii ki otomotiv ve
tekstil gibi alanlar var; ama bunların
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Sanal kokpit, aviyonik gösterge (üstte) ve HUD (sağda) simülasyonları.
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katma değeri hâlâ yeterli değil. Dolayısı ile
savunma ve havacılıkta taşların düzgün
döşenmesi lazım; 3 tane, 4 tane firmayla
olacak şey değil.

MSI Dergisi: Peki KOBİ’ler açısından 
iş yapma süreçleri nasıl değişti bu zaman
dilimi içerisinde?
Tarcan KİPER: KOBİ’ler görmüş geçirmiş
oldular. Feleğin çemberinden geçtiler di-
yebilirim işin espri tarafında; ama ondan
öte, terbiye oldular. Kendimizden örnek ve-
reyim. Biz “kalite”den kurumsallaşmaya
kadar her türlü konuda, uymamız gereken
standartlardan metodolojilere kadar ter-
biye olduk. İş yapmak istiyorsak ister iste-
mez bunları öğrenmek durumunda kaldık.
Tabii bir yandan da siz bunları elde ettikçe,
dünyaya daha çok eklemleniyorsunuz. Bu
da kritik. Belli sertifikasyonları, standartları
bilmeyen bir KOBİ’nin, çıkıp da Avrupa’da
iş yapmasına imkân yok. 
Bu süreçte daha iyi şeyler olabilir miydi?
Kesinlikle birçok alanda daha iyi şeyler
olabilirdi. Ama bizim gördüğümüz fayda-
lar bunlar oldu.
Sonuçta, 10 sene öncesine göre, 
KOBİ’ler için iş yapma ortamı daha elve-
rişli hâle geldi.

Katmanlı Üretim, Tasarım ve
Üretim Sürecini Değiştirecek
MSI Dergisi: Faaliyet alanlarına baktığı-
mız zaman, infoTRON, profesyonel 
3 boyutlu yazıcı, hızlı prototipleme ve 
katmanlı üretim teknolojileri konularında
da faaliyet gösteriyor; hatta Hexagon ile
bir ortak girişiminiz de var. Bu alanlar
son dönemde çok popüler. Gerekli 

donanımı ve tasarım yazılımını alan 
herhangi bir firma, bu alanlarda faaliyet
gösterebilir mi sizce?
Tarcan KİPER: Teorik olarak gösterebilir;
ama iş göründüğü kadar basit değil. İş sa-
dece yazılımı ve donanımı, makinayı al-
makla bitmiyor; sonuçta onların hepsi
birer araç. Ürün bilgisi, ürün geliştirme
bilgisi, malzeme bilgisi, malzeme geliş-
tirme bilgisi ve hangi tür katmanlı üretim
teknolojisinin ne tür işler için, ne tür ürün-
ler için nasıl kullanılması gerektiği bilgisi
çok önem kazanıyor. Bir süreç söz ko-
nusu. Bu konuda, Balkanlar ve Orta Doğu
bölgesine baktığımızda, en kapsamlı işleri
yapan servis şirketi biziz.

MSI Dergisi: Profesyonel 3 boyutlu 
yazıcıların ve katmanlı üretim 
teknolojilerinin savunma ve havacılık
sektörüne nasıl etkileri olacak sizce?
Tarcan KİPER: Şöyle söyleyeyim: Çalıştı-
ğımız partnerlerimizden, onların çalıştığı
araştırma enstitülerindeki araştırma içe-
riklerinden biliyoruz ki bugün, savunma ve
havacılıkta katmanlı üretim teknolojisini
kullanmak üzere inanılmaz bir Ar-Ge ça-
lışması var. Amaç da CNC bazlı talaşlı
imalat olarak değil de tam tersine katarak
imal etmek. Değişik metal malzemeler-
den, bir sürü metal alaşımlarından, as-
lında CNC tezgâhlarından çıkamayacak
özelliklere sahip parçaları nasıl üretebili-
riz diye bugünden çalışıyorlar. Bunların
çıktılarını, meyvelerini önümüzdeki yıl-
larda kesinlikle göreceğiz. Bugün bizim
kullandığımız makinalarda parçalar üre-
tiliyor; hatta bazı insansız hava araçlarının
üretiminde bu makinalar kullanılıyor. Tür-

kiye’de de bizim bir iki deneme projemiz
oldu.
Bizim katıldığımız toplantılarda, iş ortak-
larımızdan öğrendiğimiz kadarıyla normal
koşullarda üretilemeyecek bir sürü me-
kanizmanın, profesyonel 3 boyutlu yazıcı-
lar kullanılarak üretilebiliyor olması söz
konusu olduğu için, bazı tasarım kriterle-
rinde inanılmaz gelişmeler ve değişimler
olacak. Hatta belki platform tasarımla-
rında da değişikliğe gidilecek.

MSI Dergisi: Bu noktada, Türkiye’de savunma
ve havacılık sektöründe katmanlı üretim
ile ilgili çalışmalar hakkında neler söylemek
istersiniz? Örneğin, Milli Muharip Uçak 
Geliştirilmesi (F-X) projesinde bu teknolojiler
kullanılacak gibi bir öngörü var mı?
Tarcan KİPER: Tabii ki, niye olmasın.
Hem öyle bir olanak var hem de öyle bir
gelecek var. Bütün ana savunma sana-
yisi şirketleri müşterilerimiz; TUSAŞ,
ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN
başta olmak üzere. Onlarla sürekli ileti-
şim hâlindeyiz, öğrendiklerimizi onlara
da anlatıyoruz. Ayrıca, OSTİM’de yeni bir
ofis ve teknoloji alanı açıyoruz +90 için.
Yakında faaliyete geçecek.

MSI Dergisi: Peki, katmanlı üretim 
yaygınlaştığında, konu seri üretime gelecek.
Bu dönüşümü nasıl ele alacaksınız?
Tarcan KİPER: Aslında +90’da, biz az
adetli seri üretim yapıyoruz; malzemesi
ve tasarımı özel, niş bileşenleri üretiyo-
ruz. Az adetli seri üretim konusunda bir
bilgi birikimimiz olduğunu söyleyebiliriz.
Zaten dünyadaki gidiş de terzi usulü
“özelleşmiş” üretime doğru, AB fonları
da bu yönde çalışmaları teşvik ediyor.
+90 3B Dijital Fabrika, bu sene 10. yılını kut-
layacak. Geçtiğimiz sene, yaklaşık 
6 milyon lira ciro gerçekleştirdi. Orada
müthiş bir teknolojik altyapımız var. Onun
üstüne de çok önemli bir insan kaynağı ye-
tiştirdik; teknisyen ve mühendis olarak. Bu
sayede, ABD’de, bu konuda bir numaralı
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Bizim katıldığımız toplantılarda, iş ortaklarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla
normal koşullarda üretilemeyecek bir sürü mekanizmanın, profesyonel 
3 boyutlu yazıcılar kullanılarak üretilebiliyor olması söz konusu olduğu
için, bazı tasarım kriterlerinde inanılmaz gelişmeler ve değişimler olacak.
Hatta belki platform tasarımlarında da değişikliğe gidilecek.
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Tamamı prototip 
makinesinde, ABS
plastikten üretilmiş
İHA kanadı parçası.



firma olan Stratasys’nin iş ağına girdik. Bir
yandan onlardan da bize iş geliyor. Bize
Türkiye’den büyük bir kapasite ihtiyacı ge-
rektiren bir iş gelirse biz de bu ağı kullana-
biliyoruz. Dolayısıyla bugüne kadar
kapasite olarak bir sorun yaşamadığımızı
rahatlıkla söyleyebilirim.
Tabii daha önce bahsettiğim gibi, konu-
nun süreç boyutu da var. Biz, yazılım ve
donanım olarak katmanlı üretim tekno-
lojisi satışı gerçekleştirdiğimiz firma-
larda, bu sürecin oturtulması konusunda
da destek veriyoruz. Örneğin, Sivas’taki
bir firma ile bu konuda çalıştık ve önemli
bir verim artışı sağladık.

MSI Dergisi: “3B Tarama - Tersine 
Mühendislik - Kalite Kontrol” faaliyet alanınızda
geçen “tersine mühendislik” ifadesi, olumsuz
anlamda düşünüldüğünde, fikri mülkiyet
hakları ile çelişiyor. Olası yanlış anlaşmaları
önlemek için, bu konudaki faaliyetlerinizi, 
örnekler de vererek biraz açabilir misiniz?
Tarcan KİPER: Tersine mühendislik, ta-
mamen İngilizce literatürden doğrudan
tercüme edilmiş bir terim ve taklitçiliği
andırıyor. Ancak, tersine mühendislik ko-
nusunda 15 yıldır çalışıyoruz ve karşılaş-
tığımız taklit olayı, herhâlde %1
mertebelerindedir. Tersine mühendislik
kapsamında neler yaptığımızdan bahse-
dersem konu daha iyi anlaşılacaktır. Ör-
neğin, eski platformların verilerinin
sayısallaştırılması gerekebilir. On yıllar
önce üretilmiş bir platformun, elinizde sa-
yısal CAD/CAM verisi olmayabilir. İşte bu
verileri üretmek, “tersine mühendislik”
sınıfına girer. Başka bir örnek; büyük yat-
larda kalıplar elle yapılıyor, onları sayısal-
laştırmak gerekiyor. Kalite kontrol
kapsamında savunma, havacılık ve oto-
motiv gibi sektörlerde üretilen prototipi
ölçüp, ölçüm sonuçlarını CAD modeliyle
karşılaştırıyorsunuz. Bu da tersine mü-
hendisliğin başka bir kullanım alanı. Son
yıllarda uğraştığımız konulardan bir tanesi
de tesislerin varlıklarının sayısallaştırıl-

ması. Bu, tesisin düzgün yönetilebilmesi,
yatırım planlaması ve enerji tasarrufu gi-
rişimleri açısından önemli bir konu. Ta-
vanların üstünde, tabanların altında,
duvarların içinde neler var, bunları bilme-
niz gerekiyor. Bunları yine tersine mühen-
dislikle sayısallaştırıyoruz.

MSI Dergisi: Sanal gerçeklik konusunda
savunma ve havacılık sektörü özelinde 
ya da onun dışında gerçekleştirdiğiniz
çalışmalarınızı anlatır mısınız?
Tarcan KİPER: Uzun yıllardır sanal ger-
çeklik sistemleriyle uğraşıyoruz. Bu tekno-
loji daha emekleme çağındayken,
2000-2005 yılları arasında, yurt dışından
sanal gerçeklik başlıkları getirterek, onla-
rın üzerine yazılımlar geliştirerek çalışma-
lar yaptık. Fakat biz biraz pazar
ihtiyaçlarından önde gidiyormuşuz ki bu
çalışmalar somut projelerle sonlanmadı.
Sonra anladık ki sanal gerçekliğe ihtiyaç
duyulabilmesi için, ilgili müşterinin veya
sektörün, özgün araştırma ve geliştirme
veya özgün üretim yapıyor olması lazım.
Türkiye’de bu tür çalışmalar son yıllarda
arttığı için, sanal gerçeklik ile ilgili ihtiyacın
doğmaya başladığını gördük ve 5-6 yıllık bir
aradan sonra, tekrar bir kısım kaynağımızı
bu alana aktardık. Bugün ne yapıyoruz?
Kendi tasarladığımız, mühendisliğini ken-
dimizin yaptığı sanal gerçeklik sistemleri
üretiyoruz. Markalar, isimler tescil ettirdik.
Hatta 2 sistemi Türkiye’de sattık. Her iki
sistem de otomotivde kullanılıyor. Bir ta-
nesi TRwall dediğimiz sistemimiz; tek
büyük ekranlı, MAN Ankara’da kullanılıyor.
Ford’a da TRcave dediğimiz yeni bir sistem
kurduk. Buradaki sanal gerçeklik sistem-
lerinin kullanım alanı şu: Tasarım ve mü-
hendislik aşamasında birçok tasarımın,
birçok mekanizmanın sanal ortamda test
edilmesi. Gerçeğe çok yakın koşullar al-
tında. Aslında bir nevi simülasyon ortamı.
Değişik müşterilerimizden gelen istekler
doğrultusunda, özellikle yazılım konu-
sunda kafa yoruyoruz. Herkesin kendine

has bir isteği oluyor çünkü. Aynı zamanda,
sistemlerimizi daha ucuza mal etmenin
mühendisliğine çalışıyoruz. Bugün her is-
teyene, her boyutta özelleşmiş sanal ger-
çeklik sistemi üretebilir durumdayız;
çünkü tasarım ve mühendislik bilgileri
bizde. Bu sistemler, ağ üzerinden birbiri ile
de bağlanabiliyor. Örneğin, Türkiye’deki bir
ekip ile Almanya’daki bir ekip, aynı görüntü
üzerinden birlikte çalışabiliyor.
IDEF 2013’te, bakıma yönelik bir sistem
sergilemiştik. İhtiyaçlar nerede kümeleni-
yor, biz de öğreniyoruz. Bugün, çok değişik
ihtiyaçlarla çok değişik müşteriler geliyor.
Hepsine aynı anda cevap veremiyoruz;
ama üzerinde çalışıyoruz. Sadece tasarım
ve mühendislik açısından değil, sanal ger-
çekliği pazarlama alanında da kullanmak
isteyen var.

Gelecek, Ürün Ömür Devri 
Yönetiminde
MSI Dergisi: Sizi, bir dönem yazarlarımız
arasında da konuk etmiştik. Ürün yaşam
döngüsü yönetimi (Product Lifecycle 
Management / PLM) yaklaşımına yönelik bir
yazı dizisi kaleme almıştınız. O dönemden bu
döneme, Türkiye’de savunma sektörünün bu
konuya yaklaşımı ve sizin bu konudaki 
faaliyetleriniz neler oldu?
Tarcan KİPER: Bu konuyu tırnaklarımızla
kazımaya devam ediyoruz. Savunma sana-
yisinin önde gelen şirketlerinin çoğunda,
zaten ürün ömür devri yönetimine giden
altyapılar mevcut ya da kurulma aşama-
sında. Bunlar, Türkiye için güzel gelişme-
ler; çünkü yazı dizisinden de hatırlarsanız,
ben müşterilerimize gittiğimizde, üst yöne-
tim sunumlarında hep şunu söylüyordum:
Bu olaya, sadece ürünün ömür devri yöne-
timi olarak bakmamak lazım; onun öte-
sinde, kurumsal hafızayı, entelektüel
sermaye birikimini oluşturmaktır. Kritik
nokta budur. Bugün ürün ömür devri yo-
lunda ilerleyen birçok şirket, hâlâ ürün veri
yönetimi seviyesinde. Oysa gelecek, ürün
ömür devri yönetiminde.
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SÖYLEŞİ

infoTRON’un İHA simülatörü çalışmalarından sanal görüntüler.
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MSI Dergisi: Bu noktada, 3 boyutlu 
alandaki çalışmalarınızı da buranın 
aslında alt unsurları gibi mi
değerlendirmemiz gerekiyor?
Tarcan KİPER: Evet. Çünkü ürün yaşam
döngüsü yönetimi, en kaba tabiriyle 3 bo-
yutu yönetmekle başlıyor. Biz şöyle diyo-
ruz: 3 boyutu yaratma, 3 boyutu yönetme
ve 3 boyutu üretme teknolojileri.

MSI Dergisi: Geleceğe yönelik 
hedefleriniz ve projelerle ilgili planlarınız
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Tarcan KİPER: 10 milyon dolar barajını
geçmek istiyoruz. 2015, herhâlde bunu da
gösterecek gibi duruyor. 10 milyon dolar
kritik bir eşik. Geçersek gerisi biraz daha
kolay gelecek gibi görünüyor. Sonra 50
milyon doları konuşabiliriz.
Şirketin ikinci 10 yılını tamamladık ve bu

süreç hakikaten bizim için hayat dersi oldu.
Ben bir espri yapıyorum; “Şirket içinde biz
uygulamalı MBA yaptık.” diye. Şimdi bütün
bu bilgi birikiminin çerçevesinde artık ge-
leceğe bakıyoruz. Planımızı, programımızı,
vizyonumuzu bütün bu birikimlerin çerçe-
vesinde yapıyoruz; ama bu hedefleri koyar-
ken de kendimizi fanus içinde görmüyoruz.
Türkiye’nin dinamiklerine de bağlıyız. Tür-
kiye’nin de bir yandan bu hızlarla gelişiyor
olması lazım, hatta ve hatta daha hızlı ge-
lişiyor olması lazım. Çünkü ben, ülkenin
önündeki en büyük engeli son birkaç yıldır
görüyorum: Orta gelir tuzağı. Bundan bir
çıkış yapmamız lazım.
Türk savunma ve havacılık sanayisinin üst-
lendiği, özgün ürünlerin geliştirilmesini
amaçlayan projelerde, tüm birikimimizle,
katlanarak yer almak istiyoruz. Bu kap-
samda ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN

ve TUSAŞ başta olmak üzere, tüm sektörle
iş birliklerimizi geliştirmek istiyoruz. Tasa-
rım, prototipleme, tersine mühendislik,
sanal gerçeklik ve test simülatörleri gibi
konularda, katkımızı arttırmak istiyoruz.
Türkiye ne kadar kendi malını üretiyorsa
bize o kadar iş çıkıyor. Bugün, 
mesela Türkiye’de üretilip de bizim, 
infoTRON’un ya da +90’ın elinden geç-
meyen bir taşıt yok. Bunu farklı sektör-
lere de taşımak istiyoruz.

infoTRON Yönetim Kurulu Başkanı 
Tarcan Kiper’e, zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

SÖYLEŞİ

Çünkü ben, ülkenin önündeki en büyük engeli son birkaç yıldır görüyorum:
Orta gelir tuzağı. Bundan bir çıkış yapmamız lazım.Türk savunma ve 
havacılık sanayisinin üstlendiği, özgün ürünlerin geliştirilmesini amaçlayan
projelerde, tüm birikimimizle, katlanarak yer almak istiyoruz. 
Bu kapsamda ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ başta olmak
üzere, tüm sektörle iş birliklerimizi geliştirmek istiyoruz. 
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IDEF 2015 ÖZEL

MSI Dergisi’nin Haziran sayısında 
ilk bölümünü yayınladığımız IDEF 2015
özel dosyamızın ikinci bölümü ile fuar
değerlendirmelerimizi tamamlıyoruz. 

Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com

K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Özgür Deniz KAYA / editor@savunmahaber.com

Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

M. Emre YAZICI / e.yazici@savunmahaber.com

Bir önceki fuar, IDEF 2013 kapsamında değerlendirme-
lerimizi de 2 bölüm hâlinde yayınlamış; ikinci bölümü,
ağırlıklı olarak sektöre yeni giren ya da girmeye hazır-

lanan firmalar ile Türkiye’nin yabancı ortaklarına ayırmıştık.
Dönüp baktığımızda, “sektöre yeni giren ya da girmeye hazır-
lanan firmalar”ın bir bölümünün IDEF 2015’te bir varlık gös-
termediğini görüyoruz. Bu açıdan yaklaştığımızda, IDEF 2015
için, “sektörün bilinen oyuncularının konumunu güçlendirdiği;
diğer firmaların ise pek varlık gösteremediği” şeklinde bir ge-
nelleme yapabiliriz. Kuşkusuz, bu genellemenin istisnaları
vardı; yine de sektörün tabana yayılmasının konuşulduğu bir
dönemde, bu noktanın altını çizmek gerekiyor.
İlerleyen sayfalarda, IDEF 2015 özel dosyamızın ikinci bölü-
münü bulabilirsiniz.

, Bilinen Oyuncuların
Konumunu Güçlendirdi
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Türk Silahlı Kuvvetleri, bazı sistemlerini açık alanda sergiledi. 
Fotoğrafta FIRTINA kundağı motorlu obüsü ve POYRAZ 
mühimmat ikmal aracı görülüyor.

Deniz platformları, bu yıl da Büyükçekmece açıklarında sergilendi. Bu platformlar arasında, TCG BÜYÜKADA (F-512) da yer alıyordu.
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Ümit BAYRAKTAR: Başkanım, öncelikle
geride bıraktığımız IDEF 2015 ile ilgili
genel değerlendirmenizi alabilir miyiz?
Latif Aral ALİŞ: Gerek katılımcılar gerek
ziyaretçiler açısından yoğun bir ilginin ol-
duğu, başarılı bir fuarı geride bıraktığı-
mızı düşünüyorum. Türk savunma ve
havacılık sanayisinin taşıdığı önemin ve
sahip olduğu gücün bilinciyle en üst dü-
zeyde gösterilen bir ilgiye şahit olduk ve
bu da fuarın kazandığı saygınlığı göste-
riyor.

Ümit BAYRAKTAR: IDEF 2015, SSI 
açısından nasıl geçti? SSI olarak 
yaptığınız faaliyetleri özetleyebilir misiniz?
Latif Aral ALİŞ: Fuara, hem Birliğimiz
hem de Tanıtım Grubumuz adına, Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile
birlikte, ortak bir Business Lounge (gö-
rüşme salonu) ile katılım sağladık. 53 ül-
keden 781 firma; 76 ülke ve 1
uluslararası kuruluştan, aralarında 20
bakan ve bakan yardımcısı, 6 genelkur-
may başkanı ve 3 genelkurmay başkan
yardımcısı, 7 kuvvet komutanı ve 15
müsteşar olmak üzere, ülkelerinin sa-
vunma ihtiyaçlarının tedarikinden so-
rumlu makamlardan oluşan 493 üst
düzey yabancı delegasyonun katıldığı fu-
arda, bizim de Lounge’umuzda ağırladı-
ğımız ziyaretçilere ve yabancı
delegasyonlara, Birliğimiz ve faaliyetle-
rimiz hakkında bilgi verme fırsatımız
oldu. Önümüzdeki dönemde milli katılım
gerçekleştireceğimiz fuarlar kapsa-

mında resmi delegasyonlarla görüşme-
ler yaparak, bir anlamda altyapı oluştur-
maya başlamış olduk.

Ümit BAYRAKTAR: Uluslararası fuarlar
açısından tempo hiç düşmüyor; 
tamamlanan etkinliğin hemen ardından,
bir sonraki için çalışmalar başlıyor. 
Bu kapsamda, IDEF 2017 için 
beklentileriniz neler?
Latif Aral ALİŞ: IDEF 2015’te katılımcı
firmalar, yabancı heyetler, üst düzey
askeri ve sivil yetkililer arasında, top-
lamda 2.230 randevulu görüşme ger-
çekleşti. Ayrıca, fuarı 119 ülkeden
59.715 profesyonel ziyaret etti. Bu ra-
kamlardan da anlaşılacağı üzere, dü-
zenlenmeye başlandığı 1993 yılından
itibaren, sadece bölgesine hitap etme-
yen, uluslararası anlamda önemli bir
konuma yükselen IDEF, ülkemiz ve he-
deflerimiz adına gerçekten önemli bir
yere sahip. Bu çerçevede, 9-12 Mayıs
2017 tarihlerinde 13. kez düzenlenecek
olan IDEF’e, yurt içinden ve yurt dışın-
dan gösterilecek ilginin artacağına ina-
nıyoruz. Bizler de SSM ve Birliğimiz
arasında oluşan sinerji ile IDEF
2017’de daha kapsamlı, daha prog-
ramlı bir şekilde yer alacağız.

Ümit BAYRAKTAR: Bu sene SSM ile 
imzaladığınız protokol çerçevesinde,
milli fuar katılımlarını SSI üstleniyor. 
Bu alandaki yenilikler arasında, tüm Türk
pavyonunun tek elden tasarlanması da

bulunuyor. Bu çalışma düzeninin 
ilk örneği, LAAD fuarı sırasında görüldü.
Öncelikle LAAD’ı sormak istiyoruz. 
Sizce milli katılım organizasyonu 
açısından LAAD nasıl geçti?
Latif Aral ALİŞ: Belki öncelikle yapmış
olduğumuz protokolü ve bu protokolle
neyi amaçladığımızı ifade etmeliyim. Bu
protokol ile SSM ve SSI’nin ortak amacı
olan, yurt dışında “Türk Savunma Sa-
nayi” imajı oluşturmak ve bütün firma-
larımızın ve ürünlerimizin, “Türk
Savunma Sanayi” algısını yansıtacak bir
üst tasarım, ahenk ve tutarlılıkla yer al-
masını hedefliyoruz. Tabii LAAD 2015,
protokol sonrası ilk fuarımız oldu. Bah-
settiğim ahenk, zamanla çok daha iyi bir
duruma gelecektir. Bu noktada biz, fir-
malarımızın uzun yıllarca yurt içi ve yurt
dışı pazarda oluşturdukları kurumsal
imaj ve kimliklerini tamamen terk et-
melerinden söz etmiyoruz. Firmaları-
mızın kendi kimliklerinin bütününden,
bir ülke algısı oluşturmaktan bahsedi-
yoruz. Bu şekilde, katılımın gerçekten
“milli” olduğunun vurgusunu yapmış
olacağız. Bu, Müsteşarlığımızın da biz
SSI’nin de uzun süredir konuşup tasar-
ladığımız bir düşünceydi ve uygulama-
nın ilkini LAAD’da yapmış olduk. Tabii
her şeyin ilki zordur. Ama inanıyorum ki
bahsettiğim uygulamaya firmalarımız
da alışıp ayak uyduracak; biz de tecrübe
kazanarak, ileride milli katılım sağladı-
ğımız fuarlarda, ülke olarak daha güçlü
şekilde yer alacağız.

IDEF 2015 ÖZEL

SSI ve TDA, 
IDEF 2015’ten 
Aldığı İvme ile
Geleceğe Bakıyor
IDEF 2015, Türk savunma ve
havacılık sanayisinin genç 
kurumlarından Savunma ve
Havacılık Sanayi İhracatçıları 
Birliği (SSI)’nin 2’nci, Savunma 
ve Havacılık Tanıtım Grubu
(Turkish Defence Alliance /
TDA)’nun ise ilk IDEF’i oldu.
Fuarı ve bu iki kurumun milli
katılım sağlanacak fuarlarda
üstlendiği yeni rolü, SSI ve 
TDA Yönetim Kurulu Başkanı
Latif Aral Aliş ile konuştuk.



Ümit BAYRAKTAR: Bu yılın geri 
kalanındaki milli fuar katılımları ile 
ilgili yürütülen çalışmalar ve bunların 
sonucundaki beklentiler hakkında neler
söylemek istersiniz?
Latif Aral ALİŞ: 2015 yılının geri kalan
döneminde gerçekleştireceğimiz 6 milli
katılım organizasyonu daha var ve hazır-
lıklarımıza ara vermeden devam ediyo-
ruz. 3 ay içerisinde, 6 önemli uluslararası
fuara milli katılım düzenlemek gerçek-
ten zor. Çalışmalarımız ve planlarımızda
en çok önem verdiğimiz nokta, daha
önce de bahsettiğim gibi, dünya çapında
“Türk Savunma Sanayi” algısı yaratmak.

Ümit BAYRAKTAR: Sektörün genel 
olarak hâlihazırdaki ihracat performansı

ve güncel veriler hakkında bilgi 
verir misiniz?
Latif Aral ALİŞ: Savunma ve havacılık
sanayimizin uluslararası pazardaki bili-
nirliği, her geçen gün artıyor. Çetin re-
kabet koşullarını ve uzun vadeli
stratejileri içinde barındıran bu alan, hiç
şüphesiz diğer ihracat kalemlerinden
çok farklı bir şekilde değerlendirilmeli-
dir. Son 12 aylık performansımıza baka-
cak olursak; 2014 Mayıs-2015 Mayıs
tarihleri arasında gerçekleşen
1.621.332.000 dolarlık ihracatımıza kar-
şılık, bir önceki dönem, 2013 Mayıs-2014
Mayıs arasındaki ihracat ise
1.475.976.000 dolar olarak gerçekleş-
miştir. Geçtiğimiz yıla göre performan-
sımız %9,8 daha fazla artmıştır. Tabii ki bu veriler, sene sonuna kadar farklılık

gösterecektir.
Sektörümüz için önemli bir mecra olan
MSI Dergisi aracılığıyla tüm okuyuculara
saygılarımı sunuyorum.

SSI ve TDA Yönetim Kurulu Başkanı
Latif Aral Aliş’e, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.

Fuarın Adı Düzenlendiği Yer Tarih
MSPO 2015 International Defence Industry Exhibition Kielce, Polonya 01-04 Eylül 2015
DSEI 2015 Defence Systems and Equipment International 
Exhibition and Conference

Londra, İngiltere 15-18 Eylül 2015

HIGH–TECH PORT by MUSIAD 2015 Doha, Katar 06-08 Ekim 2015
AUSA 2015 Annual Meeting and Exposition Washington, ABD 12-14 Ekim 2015
DEFENCE and SECURITY THAILAND Bangkok, Tayland 02-05 Kasım 2015
KIDEC 2015 Kuwait International Defence Exhibition and Conference Kuveyt 15-19 Kasım 2015

Tablo 1. 2015 yılı içerisinde “Milli Katılım Organizasyonu” düzenlenecek fuarlar
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BİTES, fuarı kazançlı kapatan firmalar arasında yer aldı.
Fuar sırasında BİTES ile Airbus Defence and Space (D&S)

arasında, BİTES’in 3 boyutlu görselleştirme içerikleri ve gö-
rüntü üreteçleri sağlamasını kapsayan bir anlaşma imzalandı.
Bu ürünler, Airbus D&S tarafından geliştirilmekte olan bir si-
mülatörde kullanılacak. Projede BİTES:
n Yüksek coğrafi doğrulukla 3 boyutlu görsel veri tabanının

oluşturulmasından,
n İmge üreteçlerinin sağlanmasından ve
n Son kullanıcının altyapı unsurlarını, kentsel alanları, 

kültürel ve doğal nesneleri ve insan karakterlerini 
modelleyerek 3 boyutlu görsel içerikler oluşturabileceği 
bir Görsel Veritabanı Editörü’nün sağlanmasından 
sorumlu olacak.

Bunların yanı sıra BİTES, proje kapsamında, 3 boyutlu görsel
veri tabanının ve PC tabanlı gerçek zamanlı görüntü üreteç-
lerinin tasarımı, üretimi, testi, kurulumu ve donanım konfigü-
rasyonunun belirlenmesi gibi faaliyetleri de yürütecek.

Lazer ve elektro-optik
alanlarında askeri ve sivil

uygulamalara yönelik olarak
İstanbul’da faaliyet gösteren
FOKUS İleri Mühendislik A.Ş.,
fuarın son günü, Güney Afri-
kalı Paramount Group ile im-
zaladığı sözleşme ile ön plana
çıktı. Fuarın son gününün tek
imzasını atan FOKUS ve Para-
mount Group, Paramount Ad-
vanced Technologies tarafından
hava araçları için üretilecek gö-
zetleme ve hedefleme sistem-
lerinde, PECKER serisi lazer
hedef işaretleyicilerinin kulla-
nılması konusunda anlaştılar.
PECKER Lazer İşaretleyici
ürün ailesini geliştirme çalış-
malarını sürdüren FOKUS,
PECKER 1140 120 mJ lazer
hedef işaretleyicisini de ilk kez
IDEF’te sergiledi. FOKUS
Genel Müdürü Tunç Nahi,
ürünlerinde yaşanan gelişme-

lerle ilgili şu bilgileri verdi:
“PECKER MACRO serisi hedef
işaretleyicilerimize; 100, 120
ve 150 mJ enerjili yeni lazer-
leri kattık. Bu lazerlerle yapı-
lan uygulamalar, dünyada;
uçak, gemi, helikopter gibi
büyük platformlar için strate-

jik olarak görülüyor. Tüm bu
gelişmeler, sadece firmamızı
değil, ülkemizi de uluslararası
lazer güdümlü mühimmat uy-
gulamaları açısından önemli
bir noktaya taşıdı. Geliştirdiği-
miz lazer sistemlerinin tüm
bileşenleri yerli olarak tasar-

lanıyor ve ihracat sürecinde
kontrole ya da lisansa tabi 
hiç bir bileşen içermiyor.”
FOKUS, mevcut ürün ailesi ile
mikro, mini ve makro boyutta
farklı uygulamalara lazer işa-
retleyici sağlayabiliyor. Bu
ürünlerin bir diğer önemli özel-
liği de akıllı birimler olarak ça-
lışabilmeleri ve aldıkları
komutlarla parametrelerini
değiştirebilmeleri. Nahi, ürün-
lerinin güdüm testlerinden
geçtiğini ve tam not aldığını da
vurguladı.

IDEF 2015 ÖZEL

BİTES, Airbus D&S’ye İmge Üreteçleri Sağlayacak

Fuarın Son Gününün Sürprizini FOKUS Yaptı
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SSM tarafından TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen Yeni
Nesil Temel Eğitim Uçağı Tedarik Projesi kapsamında

HÜRKUŞ-B uçağının baş üstü göstergesi (head-up display /
HUD), Fotoniks ile BAE Systems iş birliği ile geliştirilecek. İki
firma, HÜRKUŞ Programı Baş Üstü Gösterge Sistemi ile ilgili
çerçeve anlaşmasını, fuar sırasında, 7 Mayıs’ta imzaladı. An-
laşma uyarınca Fotoniks, BAE Systems ürünü LiteHUD siste-
mini, HÜRKUŞ-B’nin HUD sistemine entegre edecek. Bu
kapsamda Fotoniks, önümüzdeki 3 yıl boyunca, TUSAŞ ile bir-
likte çalışacak. Ayrıca Fotoniks ve BAE Systems, LiteHUD sis-
teminin Fotoniks tesislerinde geliştirilerek, Türk pazarı ve
yabacı pazarlara sunulması konusunda da faaliyet gösterecek.
BAE Systems Haberleşme ve Kontrol Çözümleri Genel Müdür
Yardımcısı Jim Garceau, atılan imza ile ilgili “Günümüzün sa-
vunma ve havacılık ortamında, kendini kanıtlamış bir yerel
ortak ile iş birliği yapmak, hem bizim için hem de söz konusu
ülke için çok önemli. Özellikle ürünlerin bakım ve idamesi söz
konusu olduğunda.” değerlendirmesinde bulundu. Fotoniks
Genel Müdürü Cem Yazıcıoğlu ise “BAE Systems ile iş birliği-
miz, Türkiye’ye, teknoloji transferi de dâhil olmak üzere, önemli
avantajlar sağlayacak. Bu teknolojiyi daha da geliştirecek ol-
mamız, BAE Systems ile çalışma nedenlerimizin başında geli-
yor.” dedi.

Broşüründe, LiteHUD’un, rakiplerinden hacim olarak %60 daha
küçük; ağırlık olarak ise %50 daha hafif olduğu vurgulanıyor.
Ürünün vurgulanan bir diğer özelliği de dalga
kılavuzu teknolojisi kullanıyor olması.

HÜRKUŞ-B’nin Baş Üstü Göstergesi Fotoniks’ten

Birim (LRU) Sayısı 1 (sadece PDU)
Gösterge Çözünürlüğü 1.280x1.024, Sembol Gösterimi ve Video
Toplam Görüş Alanı: (Hz x Vt) 25° x 20° 
Gösterge Parlaklığı > 2.500 ftL Sembol Gösterimi ve Video
Göz Hareket Çerçevesi 3.2” Yükseklik x >7” Genişlik x Limitsiz Uzunluk
Gösterge Doğruluğu @ Nişan Hattı 0,8 mR
Gösterge Doğruluğu @ TFoV Limiti 1,0 mR
Gösterge Çizim Yeteneği Sınırsız Taramalı Grafik Alanı
Gösterge Kontrastı 
(10,000 ftL şartlarında) >1,3:1 
Gösterge Gecikmesi <1 ms
Satır Genişliği <1,2 mR
Dış Ortam Görüntüsü Geçirgenliği %70 
NVIS Uyumluluğu C Sınıfı
Ağırlık 20-26 lb (konfigürasyona bağlı)
Güç <100 W
MTBF >8.000 Saat

LiteHUD Teknik Özellikleri
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MSI Dergisi: Öncelikle IDEF 2015’in 
HTR açısından bir değerlendirmesini
yapar mısınız? Fuarda hangi ürün ve 
kabiliyetlerinizi sergilediniz ve 
ziyaretçilerinizden ne gibi geri 
beslemeler aldınız? Fuar gündeminizde
hangi konu öne çıktı?
Enis EROL: Türkiye’nin “Entegre Lojistik
Destek Merkezi” konumunda olan HTR,
IDEF kapsamında, birçok heyet ve firma
ile görüşerek, fuarı, katılım hedefleri
çerçevesinde başarı ile tamamladı. Şir-
ketimizin ana faaliyet alanları olan;
n Radar Sistemleri,
n Ağ Destekli Güvenlik Sistemleri ve
n Kablaj Tasarım ve Üretim
alanlarındaki çalışmalarımızı, bu fuarda
başarı ile tanıttık. HTR’nin en önemli Ar-Ge
projelerinden “Video Alarm Yönetim Sis-
temi” yazılımımız ise ziyaretçilerimizin ve
müşterilerimizin büyük beğenisini kazandı.

MSI Dergisi: Bu faaliyet alanlarındaki 
çalışmalarınız kapsamında, HTR’nin 
bugünkü durumu ve geleceğe bakışı 
hakkında özetle neler söyleyebilirsiniz?
Enis EROL: HTR; personel, verimlilik,
ciro ve kârlılık hususlarında hızla büyü-
yen bir şirket. Mevcut durumda sürdür-
düğümüz projelerimiz ve üzerinde
çalıştığımız Ar-Ge projelerinin de deste-
ğiyle önümüzdeki senelerde HTR’nin
daha da büyümesini ve Türkiye’nin sa-
vunma sanayisi şirketlerinin en önemli-
leri arasına girmesini bekliyoruz.
Deneyimli ve kabiliyetli mühendis ve tek-
nisyen kadromuz ile uzun yıllardır sür-
dürdüğümüz projelerimizin yanı sıra
HTR’nin “Entegre Lojistik Destek Mer-
kezi” niteliğine uygun birçok yeni proje-
nin de içerisinde bulunuyoruz.

MSI Dergisi: Radar alanında mevcut 
projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Enis EROL: HTR bünyesinde bulunan
Radar Sistemleri Grubu, faaliyetlerini,
1990 yılından beri aralıksız sürdürüyor.
25 yıllık tecrübesi ile Radar Sistemleri
Grubumuz, birçok uluslararası projeye
başarı ile katkıda bulundu ve bulunmaya
da devam ediyor. Radar kurulumu, alt
birim üretimi, kabul testleri, saha enteg-
rasyonu, iyileştirme ve modifikasyonlar
ile ömür boyu bakım-onarım destek hiz-
metleri, Radar Sistemleri Grubumuz ta-
rafından yüksek kalite standartları
çerçevesinde sunuluyor.
Hâlihazırda HTR, TRS-22XX hava sa-
vunma radarlarının depo seviyesi bakım-
onarımlarından sorumlu. Bu radarların
kullanım sürelerini, performanslarını,

faaliyet oranlarını ve idame kolaylıklarını
arttırmak amacı ile HTR bünyesinde çe-
şitli çalışmalar yapılıyor. 15 yılı aşkın sü-
redir HTR tarafından gerçekleştirilen
TRS-22XX radarlarının depo seviyesi
bakım-onarım faaliyetleri, tamamen
HTR’nin kendi personeli, test ve onarım
imkânları ile gerçekleştiriliyor. HTR’nin
gerçekleştirmiş olduğu bu bakım-onarım
faaliyetleri sayesinde, söz konusu radar-
ların faaliyetleri çok yüksek oranlardadır.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı envante-
rinde bulunan TRS-22XX hava savunma

radarlarının anten kademelerinde mey-
dana gelen sorunların önüne geçilmesi
amacı ile 2009 yılında bir modifikasyon
projesi olan RLS projesine başlandı.
TRS-22XX radarlarının antenlerinin so-
runlarını engelleyecek sistem çalışma-
ları, mevcut durumda devam ediyor.
Radar Sistemleri Grubunun bir başka
projesi ise Barış Kartalı. Bu proje kapsa-
mında HTR, sahip olduğu deneyim ve ka-
biliyetlerini, uluslararası iş birlikleri
çerçevesinde, 4 adet MESA radarının en-
tegrasyon ve test faaliyetlerini gerçek-
leştirerek kullanıyor. Barış Kartalı
projesinde, Kabul Sonrası Başlangıç
Destek Dönemine (Interim Support Pe-
riod / ISP) geçildi; bu dönemde de HTR,
MESA radarlarına teknik destek ver-
meye, imzalamış olduğu sözleşme dâhi-
linde devam ediyor.
Uzun Ufuk projesinde ise HTR, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bu-

IDEF 2015 ÖZEL

HTR Genel Müdürü Enis Erol:
“HTR’yi, Önümüzdeki Dönemde,
Türkiye’nin En Büyük 10 Savunma
Şirketinden Biri Olarak Görmek
Kimseyi Şaşırtmasın”

Bu yıl kuruluşunun 25’inci yılını kutlayan Havelsan Teknoloji Radar
(HTR), gerek kuruluş nedeni olan radar sistemleri konusunda 
uzmanlığını geliştirerek gerekse yeni faaliyet alanlarında çalışmalara
imza atarak önemli bir altyapı, yetenek ve tecrübe birikimine sahip
oldu. Önümüzdeki dönemde, faaliyet alanında Türkiye’nin entegre 
lojistik destek merkezi olmayı hedefleyen firmanın hedeflerini ve 
projelerini, IDEF fuarı kapsamında bir araya geldiğimiz 
HTR Genel Müdürü Enis Erol’dan dinledik. 
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
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HTR, Uzun Ufuk projesinde, SURICATE radarlarının 
entegrasyon ve testlerini gerçekleştirdi.



lunan Sahil Gözetleme Radarlarının ku-
rulum, entegrasyon ve test faaliyetlerini
başarı ile gerçekleştirdi. Ayrıca, HTR eği-
tim ve mevzi destek hizmeti de verdi.
Bir diğer radar projemiz ise geçtiğimiz
günlerde SSM ile imzalamış olduğumuz
‘’Taşınabilir Komuta Kontrol ve Radar
Sistemleri Modernizasyonu (Muhabere
Altyapısı)’’ Projesi.

Türkiye’nin Entegre Lojistik
Destek Merkezi
MSI Dergisi: SSM, özellikle 2015 yılı 
sonrasında, sektörün lojistik konularına
daha çok ağırlık vermesini bekliyor. Bu
kapsamda, HTR’nin lojistik destek ile ilgili
projelerde geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Enis EROL: Daha önce de belirttiğim gibi,
HTR’nin ana hedefi; “Türkiye’nin Entegre
Lojistik Destek Merkezi” olmak. Geçtiği-
miz 10 yıl boyunca HTR, bu hedef doğrul-
tusunda, gerek insan kaynağı yatırımı
gerekse altyapı yatırımına büyük önem
verdi ve önümüzdeki 10 sene boyunca da
bu konuya verilen önem artarak devam
edecek.
Şirketimiz, önceki dönemlerde içinde bu-
lunduğu lojistik projeleri ile bu konudaki
kabiliyetini, müşterilerine kanıtlamış du-
rumda. Bu projelerdeki başarılarımız, bizi
tercih edilen bir iş ortağı hâline getirdi.
Önümüzdeki dönemde, HTR’nin, bu başa-
rısını yeni projelerde de sürdüreceğine
inanıyorum.

MSI Dergisi: Ağ Destekli Güvenlik 
Sistemleri ile ilgili de çalışmalarınız var.
Bu alanda neler yapıyorsunuz?
Enis EROL:  Ağ Destekli Güvenlik Sis-
temleri kapsamında, müşterilerimize
sistem entegratörlüğü hizmeti sunuyo-
ruz. Müşterilerimizin istediği ve değişe-
bilecek sistem ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak farklı cihaz ve uygula-
maları bütünleştirdiğimiz, ölçeklenebilir
sistemler tasarlıyoruz ve bu sistemlere
yönelik entegrasyon, eğitim ve bakım-
onarım gibi hizmetler veriyoruz. 
Ağ Destekli Güvenlik Sistemlerindeki
deneyimimiz ile ilk etapta müşterilerimi-
zin ihtiyaçlarını analiz ediyor ve daha
sonra bu analizleri kullanarak sistemler
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RHTR, Barış Kartalı Programı’nda,
MESA radarları için teknik destek
vermeye devam ediyor.

HTR’nin bir diğer faaliyet alanı da
kablaj tasarımı ve üretimi.



tasarlayıp, anahtar teslim çözümler su-
nuyoruz. Bunun yanı sıra Ar-Ge çalışma-
larımız sonucunda, Ağ Destekli Güvenlik
Sistemleri kapsamında geliştirdiğimiz,
“Video Alarm Yönetim Sistemi” ile müş-
terilerimizin güvenlik seviyelerini arttırı-
yoruz. Şirketimiz, yıllardır yaptığımız
işler ile bu alanda da kendini kanıtlamış
bulunuyor. Deneyimimiz ve geliştirdiği-
miz Video Alarm Yönetim Sistemi ile iler-
leyen dönemlerde şirketimizin Ağ
Destekli Güvenlik Sistemleri kapsa-
mında, uluslararası büyük projelerde yer
alacağını değerlendiriyorum.

MSI Dergisi: Video Alarm Yönetim Sistemi
çözümünüzü biraz daha detaylandırır mısınız?
Enis EROL: HTR’nin Ağ Destekli Güvenlik
Sistemleri kapsamında geliştirmiş olduğu
Video Alarm Yönetim Sistemi (VAYS), şu
an şirketimizin en önemli Ar-Ge projele-
rinden birisi aynı zamanda. Sistemi, ta-
mamen milli bir akıllı kapalı devre
televizyon izleme sistemi olarak tanımla-
yabiliriz. Bu sistemi geliştirmekteki ama-
cımız; farklı coğrafyalar ve kritik tesisler
için oluşabilecek farklı tehlikelere göre
uyarlayabileceğimiz ve böylelikle müşte-
rilerimizin ihtiyaçlarına daha uygun sis-
temler tasarlayabileceğimiz bir yazılıma
sahip olmaktı. Geliştirdiğimiz çözümü;
her türlü kamera, kayıt platformu ve işle-
tim sisteminden bağımsız olarak çalışa-
bilen; ihtiyaca ve kullanım yerine göre

uyarlanabilen; birbirinden çok farklı sen-
sörlerden alınan bilgi ve verileri, akıllı ve
gerçek zamanlı olarak analiz ederek gü-
venlik düzeyini en üst seviyeye çıkarabilen
bir sistem yönetim aracı olarak nitelendi-
rebiliriz. VAYS ile müşterilerimiz, arazi ve
iklim koşullarına göre toplanan verileri
analiz eden ve tehlike durumunda opera-
törü uyaran bir sisteme sahip oluyor.

MSI Dergisi: Bir diğer faaliyet alanınız
olan kablaj tasarımı ve üretimi ile ilgili
neler söylemek istersiniz?
Enis EROL: Bu faaliyetlerimizden 
sorumlu Kablaj ve EMM (Elektro Meka-
nik Montaj) Proje Grubumuz, başta 
ASELSAN ve HAVELSAN olmak üzere,
Türkiye’nin önde gelen büyük savunma
sanayisi kuruluşlarına hizmet veriyor. Bu
grup, her yıl artan ihracat oranları ile ya-
bancı firmaların sanayi katılımı / offset
yükümlülükleri için de mühendislik ve
üretim çözümleri sunuyor.

MSI Dergisi: Kablaj tasarımı ve üretimi,
özellikle sivil havacılık alanında 
önemli bir potansiyele sahip. HTR’nin
sivil havacılık uygulamalarına yönelik
kablaj tasarlama ve üretme konusunda
çalışmaları var mı?
Enis EROL: Şirketimiz, AS 9100 havacılık
kalite yönetim sistemi belgesine sahip.
Bu çerçevede, hâlihazırda askeri havacı-
lık projelerinde kablaj üretimi konu-
sunda yer alıyoruz. Sivil havacılıktaki
gelişmeleri de yakından takip ediyoruz.
İlerleyen dönemlerde, sivil havacılık pro-
jelerine de kablaj tasarlamak ve üret-
mek için görüşmelerimizin devam
ettiğini söyleyebilirim.

Ciromuz 3 Katına Çıktı
MSI Dergisi: Vizyon ifadenizde, 
“Türkiye’nin en büyük 10 savunma 
şirketinden biri olmak” hedefi yer alıyor.
HTR, bu hedefe ulaşma yolunda hangi
noktada bulunuyor?

Enis EROL: Şirketimiz, son yıllarda ciddi
bir büyüme kaydetti. Son 5 yıl içerisinde,
ciromuzu, hemen hemen 3 katına çıkar-
dık. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de bu
büyümemizi aynı hızda devam ettirmek
için stratejik planlar yapıyoruz. Bu hede-
fimize ulaşmak için de personel ve 
kaynak altyapımızı planlamış bulunmak-
tayız. HTR, emin adımlarla büyümeye ve
hedefine yaklaşmaya devam ediyor.
HTR’yi, önümüzdeki birkaç sene içeri-
sinde, Türkiye’nin “Entegre Lojistik Des-
tek Merkezi” olarak Türkiye’nin en büyük
10 savunma sanayisi şirketinden biri ola-
rak görmek kimseyi şaşırtmasın.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu ya da konular var mı?
Enis EROL: Türk savunma sanayisi, son
10 yılda çok önemli bir mesafe kaydetti ve
ülkenin gurur duyacağı pek çok proje ha-
yata geçirildi. Biz de HTR olarak bu pro-
jelerin içerisinde önemli bir unsur hâline
geldik. Başta radar sistemleri olmak
üzere, “Türkiye’nin Entegre Lojistik Des-
tek Merkezi” olma yönünde emin adım-
larla ilerlemeye devam ediyoruz. Uzun
yıllardır sektörün ciddi bir oyuncusu ol-
mamız, bizi tercih edilen bir iş ortağı hâ-
line getirdi. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde,
HTR daha da büyüyerek daha büyük ve
uluslararası projelere imzasını atacaktır.

HTR Genel Müdürü Enis Erol’a, 
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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Şirketimiz, son yıllarda ciddi bir büyüme kaydetti. Son 5 yıl içerisinde, 
ciromuzu, hemen hemen 3 katına çıkardık. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de
bu büyümemizi aynı hızda devam ettirmek için stratejik planlar yapıyoruz.

©
H

T
R

HTR’nin Video
Alarm Yönetim
Sistemi (VAYS).

Hâlihazırda HTR, TRS-22XX 
hava savunma radarlarının 
depo seviyesi bakım-onarımlarından
sorumlu.





Denizaltı Kurtarma Ana
Gemisi (MOSHIP), Kur-

tarma ve Yedekleme Gemisi
ve Sismik Araştırma Gemisi
projelerini yürüten İstanbul
Tersanesi, fuarda, gelecek
çalışmaları için önemli bir
imza attı. İstanbul Tersanesi
ile OTO Melara arasında, iki
firmanın Türkiye’nin ihtiyaç-
ları için inşa edilecek harp
gemileri ile Türkiye’den
ihraç edilecek harp gemileri
için iş birliği yapmalarını
konu alan bir protokol imza-
landı. Fuarın 2’nci günü atı-
lan imzalara, Milli Savunma
Bakan Yardımcısı Hasan
Kemal Yardımcı ile SSM

Deniz Araçları Daire Başkanı
Müjdat Uludağ da şahitlik
etti. Bu iş birliği, mevcut

projeleri destek gemisi sını-
fında olan İstanbul Tersane-
si’nin, gelecekte muharip

gemi alanında da faaliyet
göstereceğinin bir işareti
olarak görüldü.

Fuarda geleceğe dair önemli imzalardan bir tanesi de 7 Mayıs’ta,
Savunma Sanayii Müsteşarlığı himayesinde, İstanbul Teknik Üni-

versitesi (İTÜ) ile SAFRAN arasında, Seramik Matrisli Kompozitlerin
Özelliklerini İyileştirmek için SiC Fiberleri Üzerinde Özel Nano-Mima-
riler Oluşturma (Establishing Specialized Nano-Architectures on SiC
Fibres to Achieve Enhanced Properties for CMCs) projesi için atıldı.
Yeni nesil uçak motorlarında kullanılacak malzemelerin geliştirilme-
sini konu alan proje, 2 yıl sürecek. Projede, nano-mimarilerin mevcut
kompozitlerin yapısına eklenerek çok fonksiyonluluk elde edilmesi
hedefleniyor. Hafifliklerinin yanı sıra mekanik ve ısıl dirençlerinden
dolayı aranan kompozit malzemeler, yakıt tasarrufuna ve çevre dostu
hava taşımacılığına katkı sağlıyor. Proje süresince, farklı disiplinler-
den araştırmacıların yanı sıra öğrencilerin de görev alacağı çalışmalar
gerçekleştirilecek. Bu anlaşma, aynı zamanda SAFRAN’ın, Türkiye’de
bir üniversite ile gerçekleştirdiği ilk iş birliği olma özelliği taşıyor.
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İstanbul Tersanesi, 
OTO Melara’yı da Ekibe Dâhil Etti

İTÜ ve SAFRAN’dan, 
Havacılıkta Yeni Ar-Ge Adımı
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Şebnem ASİL: IDEF 2015 sizin açınızdan
nasıl geçti?
Yusuf ÖZTİRYAKİ: Fuar, bizim açımızdan
son derece başarılı geçti. Yeni ürünleri-
mizi sergilediğimiz, yeni ortaklıklarımızı
duyurduğumuz IDEF 2015’ten, verimli
sonuçlar alacağımızı umuyorum. Gerek
yurt içi gerek yurt dışından gelen misa-
firlerin ilgisinden son derece memnun
kaldık.

Şebnem ASİL: IDEF’te, sahra mutfağı
ürününüzü, “İtalyan Kara Kuvvetleri 
tarafından onaylanmış ürün” etiketi ile
sergilediniz. İtalya’ya yaptığınız
bu satışın, dünya genelindeki pazar 
açısından önemi hakkında neler 
söylemek istersiniz? Bu satış, özellikle
NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler 
tarafından yeni alımları gündeme 
getirebilir mi?
Yusuf ÖZTİRYAKİ: Bu satış, diğer NATO
ülkelerinin ileride düzenleyecekleri iha-
lelerde, şirketimiz için ciddi bir referans
olacak. Bu gibi başarıların, özellikle Av-
rupa Birliği pazarında, Türk Malı imajının
istenilen seviyeye ulaşmasını sağlayaca-
ğını değerlendiriyorum.

Şebnem ASİL: İtalya için üretilen 
sahra mutfağının teknik özellikleri 
hakkında bilgi verir misiniz?
Yusuf ÖZTİRYAKİ: Modüler Sahra Mut-
fağı OFK.06, pişirme üniteleri tek tek
veya birlikte komple bir mutfak olarak
kullanılabilme özelliği ile arazi koşulla-
rında esnek bir kullanım imkânı sağlıyor.
Pişirme üniteleri römork üzerinde taşı-
nabildiği için, operasyon bölgesine hızlı
ve kolay bir biçimde ulaştırılabiliyor.

OFK.06, mazot kullanan yeni nesil brü-
lörle çalışmakta. Modüler Sahra Mutfağı,
askeri kullanım dışında, afet bölgele-
rinde de hızlı ve verimli bir şekilde kul-
lanılabiliyor. Paslanmaz çelik pişirme
kazanları, konveksiyonlu fırını ve çok
fonksiyonlu pişirme modülüyle farklı
menüler için hızlı ve güvenli bir şekilde
yemek pişirilebiliyor.

Şebnem ASİL: Sahra mutfağını daha da
geliştirecek misiniz?
Yusuf ÖZTİRYAKİ: 10 yıldan beri, askeri
ihtiyaçları karşılamak için mobil mutfak
üretiyoruz. Ordularda yeni bir anlayış var.
Hareket kabiliyeti yüksek ordularda; has-
tanesi, yemekhanesi kışlalarda değil kon-
teyner şeklinde birimlerde yer alıyor.
Dünyada böyle bir talep olunca, biz de bu
alanda üretim yapmaya karar verdik. 
7 sene önce, sahra mutfağında sadece bir
modelimiz varken bugün 17 farklı mo-
delde üretim yapıyoruz. Bu alanda çok hızlı
bir mesafe kat ettik. Bugün İtalyan ordu-
suna bir modelimizi ihraç ediyoruz. Bu
alanda benzer üretimler yapan Almanlar
varken İtalyan ordusu bizi tercih etti.
Bunun gururunu yaşıyoruz. Savunma fu-
arlarında; top, tüfek, silah, tank varken biz
insanları nasıl doyuracağız diye ürettiğimiz
sahra mutfakları sergiliyoruz. Sahra mut-
faklarımız tamamen hijyenik, sağlıklı gıda
sunumunu ön planda tutularak üretiliyor.
Gelen talepleri göz önünde bulundurarak
yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımız var;
ürünlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.

Şebnem ASİL: Öztiryakiler’in yakın 
zamanda tanıtımını yapacağı yeni 
ürünleri olacak mı?

IDEF 2015 ÖZEL

Öztiryakiler, Ürünlerini 
ve İş Birliklerini Gelişen İhtiyaçlara
Uyarlıyor

İtalya için ürettiği sahra mutfağını, “İtalyan Kara Kuvvetleri tarafından
onaylanmış ürün” etiketi ile sergileyen Öztiryakiler, standında, 
aynı zamanda iş birliği yaptığı açılabilir konteyner üreticisi 
Weatherhaven’in ürünlerine de yer verdi. Fuarın son günü, 
sektörün duayenleri arasında yer alan, Öztiryakiler Yönetim Kurulu
Başkanı Yusuf Öztiryaki ile kısa bir söyleşi yapma fırsatı bulduk.
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Yusuf ÖZTİRYAKİ: Öztiryakiler’in bu-
günkü konumuna ulaşmasında, sürekli
yenilik ve Ar-Ge çalışmaları önemli rol
oynuyor. Geçmişte olduğu gibi, bugün de
yeni ürün geliştirme çalışmalarımız
devam ediyor. Hâlen NATO standartla-
rında, genişleyebilen yeni nesil kontey-
ner ve şelter modelleri üzerinde
çalışmalar yapıyoruz. Kısa bir süre
sonra, bu yeni ürünlerin tanıtımına da
başlayacağız.

Şebnem ASİL: İhracat cephesinden 
yeni haberler var mı?
Yusuf ÖZTİRYAKİ: Özellikle Orta Doğu
pazarında çok yoğun bir taleple karşı
karşıyayız. 2015 ve 2016 yılında, yüksek
rakamlı projelerimizin onaylanmasını
bekliyoruz.

Şebnem ASİL: IDEF 2015’te, 
Weatherhaven firması ile yaptığınız 
iş birliğini de duyurdunuz. 
Bu iş birliği, Öztiryakiler’e ne gibi 
yenilikler getirecek?
Yusuf ÖZTİRYAKİ: Kanadalı bir firma
olan Weatherhaven; ABD, Kanada ve İn-
giltere gibi NATO üyesi ülkelerin, konu-
sunda ana tedarikçisi durumunda.
Öztiryakiler olarak Weatherhaven’in Orta
Asya, Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde
satış ve üretim haklarını aldık. Bu özel
yapım açılabilir askeri konteynerlerin,
mutfak gibi farklı kullanımları olacak.
Misyonu, müşterilerine esnek ve çok
yönlü kapasite sunmak olan Weatherha-
ven’in ürünleri, müşteri ihtiyaçlarına
göre bütünüyle özelleştirilebiliyor.
Dünya genelinde pek çok farklı bölgede

silahlı kuvvetlerle çalışma tecrübesine
sahip olan Weatherhaven’in TRECC,
TRECC-P, EHMECC ve MECC olarak ad-
landırılan ve farklı kullanım amaçları
olan ürünlerinin ortak noktaları, kulla-
nım kolaylığı ve hızlı konuşlanabilir ol-
maları. Açılabilir oldukları için nakliye
maliyeti düşük olan bu ürünler, birkaç
dakikada kurulabiliyor ve diğer şelter
sistemleri ile entegre çalışabiliyor. Bu
konteynerler, -55°C ile +65°C arasın-
daki ortam koşullarında rahatlıkla ko-
nuşlanabilecek şekilde optimize edildi.
Örneğin, Kuzey Afrika’da, Birleşmiş
Milletler görevi kapsamında kurulan bir
konteyner, 1992 yılından beri görev ya-
pıyor. İçindeki birimler çıkarılmadan
genişletilebilen konteynerlerin, bakım
gereksinimi de az. Öztiryakiler olarak,
alanında dünya devi olan Weatherhaven
ile iş birliğine giderek Türk sanayicisi-
nin ürettiği son teknoloji ürünleri, Türk
Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunmayı
hedefliyoruz.

Şebnem ASİL: Bu yıl başka hangi 
fuarlara katılmayı planlıyorsunuz?
Yusuf ÖZTİRYAKİ: Bu yıl, Army 2015 ve
Interpolitex fuarlarında yer almayı plan-
lıyoruz.

Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Öztiryaki’ye, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.



Şu ana kadar teslim edilen 
2 uçakla Türk Hava Kuvvet-

leri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı) en-
vanterinde başarıyla görev
yapan A400M uçaklarının 2’nci ve 3’üncü seviye planlı bakımları,
THY Teknik tarafından yapılacak. Airbus Defence and Space (D&S)
ile THY Teknik, A400M uçaklarına yönelik Bakım Destek Anlaşma-
sı’nı, 6 Mayıs’ta, SSM Platform Projelerinden Sorumlu Müsteşar
Yardımcısı Serdar Demirel’in de hazır bulunduğu bir törenle im-
zaladı.
Tören’in gerçekleştirildiği tarihe kadar; Hv.K.K.lığına, 16 Nisan
2014’te teslim edilen MSN9, 275 saat; 22 Aralık 2014’te teslim
edilen MSN13 ise 124 saat uçuş gerçekleştirdi. Bu süreçte uçak-
lar, hizmete yeni alınan bir uçak için yüksek bir rakam olarak gö-
rülen %80’in üzerinde göreve hazır olma performansı gösterdi.
SSM tarafından yapılan açıklamada, bu başarının sağlanmasında;
uçağın servise alınma aşamasında, SSM’nin başlangıç servis
desteği çözüm arayışları ve Hv.K.K.lığının etkili bakım kabiliyet-
lerinin Airbus D&S tarafından destekleniyor olmasının olumlu
katkılarının bulunduğu belirtildi. Ayrıca, SSM’nin, ilk uçağın ser-
vise alınması ile yürürlüğe giren, 2 yıl süreli, Başlangıç Servis
Desteği (TRISS) anlaşmasını uygulamaya koyduğu hatırlatıldı. Bu

anlaşmanın bitiminde ise uçakların sorti sayıları ve kullanım sü-
relerine bağlı olarak önümüzdeki yıllarda, 2’nci ve 3’üncü seviye
planlı bakım ihtiyaçları, plansız bakım ve onarım ihtiyaçları ve
ilave teknik ve mühendislik desteği ihtiyaçları gündeme gelecek.
Airbus D&S ile THY Teknik arasında imzalanan sözleşme, mevcut
servis desteği anlaşması bitiminden sonra, bu tür ihtiyaçları da
kapsayacak bir çözüm sağlayacak.
SSM tarafından yapılan açıklamada; Hv.K.K.lığının beklediği uçak
faaliyet oranlarını sağlayacak etkinlikte bir lojistik desteğin sağ-
lanmasının ana hedef olduğu; SSM’nin ana hedeflerinden bir di-
ğerinin ise savunma projelerinde yerli endüstrinin yer alması ve
azami seviyede katkı sağlaması olduğu vurgulandı. İmzalanan an-
laşmanın, her iki hedefe de hizmet edeceğine dikkat çekildi.
Sözleşme imza aşamasına gelinmesinin öncesinde, Airbus D&S
tarafından, THY Teknik’in bakım desteği kabiliyetlerinin incelen-
mesi ve birlikte çözüm üretilmesine yönelik bir çalışma başlatıldı.
Bu çalışma sonunda, A400M uçaklarının 2’nci ve 3’üncü seviye ba-
kımları için HABOM hangarının kullanılabileceği sonucuna varıldı.
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A400M’lerin
Bakımı 
THY Teknik’e
Emanet
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Khan Arms ve Samsun Yurt Savunma firmalarının savunma sanayisinde proje yö-
netim firması olarak kurulan Unidef, sektöre kendisini IDEF ile tanıttı. Fuarda, Hava

Kuvvetleri Komutanlığı için Cougar arama kurtarma helikopterlerinde kullanılmak
üzere gerçekleştirdiği M134 Minigun entegrasyon çalışmasının bir örneğini sergileyen
Unidef, aynı zamanda BLACKHAWK helikopteri için geliştirdiği M134 Minigun en-
tegrasyon çözümünü de tanıtma fırsatı buldu. Unidef, çeşitli konularda faaliyet gös-
termekle birlikte, fuarda, kuruluş nedeni de olan M134 Minigun entegrasyonuna
vurgu yaptı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı için başarıyla yürütülen proje, diğer ül-
kelerden de ilgi gördü. Unidef, önümüzdeki dönemde, silah entegrasyonu konu-
sunda çalışmalarına devam ederek daha farklı silah sistemlerinin daha farklı
platformlara entegrasyonu konusunda, yerli ve yabancı firmaların çözüm ortağı ol-
mayı hedefliyor.

Unidef, Sektöre Kendini IDEF ile Tanıttı

TÜBİTAK, fuara, savunma
alanında faaliyet gösteren

merkez ve enstitülerinin
ürünlerinin bir arada sergilen-
diği, geniş bir stantla katıldı.
Bu standın ön bölümünde, 
TÜBİTAK Savunma Sanayii
Araştırma ve Geliştirme Ens-
titüsü (SAGE)’nün genişleyen
ürün ailesi yer aldı. TÜBİTAK
SAGE, insansız hava araçların-
dan atılmak üzere geliştirdiği
BOZOK minyatür lazer gü-
dümlü bombasını ve CAMGÖZ
arayıcı başlık ailesini, ilk defa
IDEF’te sergiledi.
İnsansız hava araçları tarafın-
dan taşınabilecek kadar küçük
boyutlu ve hafif olan BOZOK,
uçaktan bırakıldıktan sonra,
ataletsel güdümle hedefine

yöneliyor ve uçuşunun son
safhasında, yarı aktif lazer gü-
düme geçiyor. BOZOK, yak-
laşma algılayıcıları sayesinde,
anti-personel amaçlı kullanı-
labiliyor.
CAMGÖZ arayıcı başlık ailesi
ise çapı 80 ila 180 mm ara-
sında değişen 4 adet yarı aktif
lazer güdümlü başlıktan ve 1
adet yarı aktif lazer ve kızıl-
ötesi güdümlü arayıcılardan

oluşuyor. Yarı aktif lazer gü-
dümlü başlıklar, 1.064 nano-
metre; kızılötesi başlık ise
8-12 mikrometre bandında
çalışıyor. Başlıkların menzil-
leri, 4 ila 12 km arasında deği-
şiyor.
TÜBİTAK SAGE, fuar sıra-
sında, 2 tane de iş birliği an-
laşması imzaladı. 7 Mayıs’ta,
TÜBİTAK SAGE ile Exelis, ge-
lişmiş uçak üzeri mühimmat

taşıma ve bırakma sistemleri
konusunda bir mutabakat
muhtırası imzaladı. TÜBİTAK
SAGE tarafından yapılan 
açıklamada, bu iş birliğinin, 
uluslararası müşterilerin 
ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik ürünler çıkarmasının
planlandığı vurgulandı. Diğer
anlaşma ise SDT ile 
imzalandı. Bu anlaşmanın 
ayrıntısı, SDT ile ilgili hazırla-
dığımız haberde yer alıyor.
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Gü-
venliği İleri Teknolojiler Araş-
tırma Merkezi (BİLGEM) de
fuarda imzaladığı iş birliği an-
laşmaları ile gündemi oluş-
turdu. ASELSAN, HAVELSAN
ve STM ile imzalanan anlaş-
maların ortak teması, 
TÜBİTAK BİLGEM tarafın-
dan geliştirilen teknolojile-
rin sanayileşmesi oldu. Bu
imzalar ilgili haberler de
adı geçen firmaların IDEF
haberleri kapsamında yer
alıyor.

TÜBİTAK, Merkez ve Enstitüleri ile Boy Gösterdi

Ağırlık 16 kg
Çap 120 mm
Boy 790 mm
Harp Başlığı Ağırlığı 5 kg
Menzil 6 km

BOZOK Teknik Özellikleri

HGK-84
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Fuar, IDEF markasının de-
ğerini daha da arttıran

önemli bir gelişmeye sahne
oldu. DIMDEX 2016 fuarı ile il-
gili çalışmaların resmi baş-
langıcı, IDEF 2015’in 3’üncü
günü gerçekleştirilen basın
toplantısı ile yapıldı. Katar’ın
başkenti Doha’da, 2008 yılın-
dan beri, her 2 yılda bir 
düzenlenen DIMDEX, 2016 yı-
lında, kapılarını 5’inci kez
açacak.
Toplantıda basın mensupları-
nın karşısına, DIMDEX Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı
Tuğamiral Abdulbaqi Al-An-
sari, DIMDEX Operasyonlar
Direktörü Tuğamiral Ahmed
Al-Haroon ve Operasyonlar

Subayı Albay Mohammed 
Daifalla çıktı. Tuğamiral 
Al-Ansari, DIMDEX’in ve fu-
arla aynı zamanda gerçekleş-
tirilen konferansın, her geçen
yıl geliştiğini söyledi. Bu geli-
şimin bir göstergesi olarak,
2016 yılında fuar alanın geniş-
lemesi ve fuarı 20 muharip
geminin ziyaret etmesi bekle-

niyor. 2016 yılının bir diğer ye-
niliği de fuarın ev sahipliğini
yapan Katar Silahlı Kuvvetle-
rinin, aynı zamanda fuarın or-
ganizatörü rolünü üstlenecek
olması.
Tuğamiral Al-Ansari, resmi
başlangıcı IDEF sırasında
yapmaları ile ilgili olarak da
“Türkiye, başlangıcından beri

DIMDEX’in önemli destekleyi-
cilerinden birisi oldu. IDEF, bu
sene de DIMDEX ve Türkiye
arasındaki ilişkileri daha da
geliştirmek için mükemmel
bir platform sunuyor.” dedi.
DIMDEX 2016, 29-31 Mart ta-
rihleri arasında, Doha’da,
Katar Ulusal Kongre Mer-
kezi’nde gerçekleştirilecek.

DIMDEX’in
Resmi 
Başlangıcı
IDEF’te 
Gerçekleşti
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Fuarın 2’nci gününde bir
basın toplantısı düzenle-

yen OTO Melara, nakliye
uçaklarını yakın hava desteği
görevlerine uyarlayacak çö-
zümünü tanıttı. Namlulu si-
lahlarla donatılan ve bir
yörüngede uçarak belli bir
bölgeyi ateş altına alabilen
nakliye uçakları için, İngilizce
“gunship” terimi kullanılıyor.
Nakliye uçaklarının düşük
hızlarda uçabilmeleri ve
görev bölgesinde uzun süre
kalabilmeleri, onları gunship
görevi için ideal bir konuma
getiriyor.
OTO Melara, nakliye uçakla-
rını gunship görevine uyarla-
mak için, standart bir askeri
palete sığan bir ürün geliş-
tirdi. 20 mm’lik bir top ve 750
mermi, elektro-optik algıla-
yıcı, operatör konsolu, atış
kontrol sistemi ve güç siste-
mini içeren çözüm, standart
paletleri taşıyabilen herhangi
bir nakliye uçağına entegre
edilebiliyor. Bunların ara-
sında; C-130, C-27 ve C-160
uçakları da bulunuyor. Sis-
tem, görev bölgesine kadar
uçağın içinde, normal bir
palet gibi gidiyor. Görev böl-
gesine gelindiğinde, top ve
elektro-optik sistem, para-
şütçü kapısından dışarı açılı-
yor.
ABD, adanmış C-130 uçakla-
rını, gunship rolünde etkin
olarak kullanıyor. OTO Mela-
ra’nın çözümünün en temel
farkı ise sabit olmaması. Sis-
temi taşıyan paletin uçağa
yüklenmesi ile uçak, gunship
hâline geliyor. Paletin uçak-
tan indirilmesiyle uçak nak-
liye görevine geri dönüyor.
Sistemin, tüm birimleri 
üzerinde barındırması da
uçaktan bağımsız olarak ça-
lışabilmesine olanak sağlıyor.
Sistem, uçaktan güç ala-
mazsa 30 dakika boyunca,

kendi gücü ile çalışabiliyor.
Uçakta yedek mühimmat ta-
şınması hâlinde, görev sıra-
sında sisteme mühimmat
yüklemesi de yapılabiliyor.
Uçaktan bağımsız çalışa-
bilme, sistemin önemli bir
avantajı olmakla birlikte, 
istendiğinde, uçak ile enteg-
rasyon seviyesi de arttırılabi-
liyor. Örneğin, sistemin
elektro-optik algılayıcısından
gelen görüntü, pilotların ek-
ranlarında gösterilebiliyor ya
da sistem, daha üst seviye bir
komuta kontrol sistemine
bağlanabiliyor.
OTO Melara, sistemi, İtalyan
Savunma Bakanlığının Ar-Ge
desteği ile ve özel harekât 
birimlerinin gereksinimleri
uyarınca, C-27J uçağı üze-
rinde geliştiriyor. Basın top-
lantısında verilen bilgilere
göre, testlerde 1.000’den
fazla mermi ateşleyen siste-
min hazırlık seviyesi, TRL7 
ya da TRL8’e ulaştı. Deneme-
lerde, sistem, 5.000 fit irtifa-
dan yaptığı atışlarda, 4 m’den
küçük bir CEP değerini sağ-
ladı. Bu değerin, 10.000 fit ir-
tifada, 10-12 m’ye ulaşacağı
öngörülüyor. Sistemin ilk tes-
limatının, 2016 yılının so-
nunda ya da 2017 yılının
başında yapılabileceği değer-
lendiriliyor.
OTO Melara, sistemi daha da
geliştirecek çalışmalar da yü-
rütüyor. 20 mm’lik topun, 
25 mm GAU/12 ya da 22 
ile değiştirilebileceği; C-130 
boyutundaki uçaklarda daha
fazla hazır mühimmat taşına-
bileceği ve daha yetenekli
elektro-optik sistemlerin 
kullanılabileceği değerlendi-
riliyor.
OTO Melara tarafından IDEF
katılımı ile ilgili yapılan yazılı
açıklamada, sistem ile ilgili
TUSAŞ ile görüşmelere baş-
landığı bilgisine de yer verildi.

IDEF 2015 ÖZEL

OTO Melara, Nakliye 
Uçaklarını Yakın 
Hava Desteği 
Görevine Uyarlayacak

Vulcan M61A1 20 mm gatling, dakikada 
Top 3.000-6.000 atış, atışa hazır 750 mermi, 

yatayda +/- 20 derece, dikeyde 0/-40 derece hareket
Gündüz kamerası, IR kamera, lazer mesafe bulucu

Algılayıcılar Ataletsel algılayıcı
GPS

Toplam Ağırlık <1.440 kg

OTO Melara Gunship Çözümünün Teknik Özellikleri
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Fuarın önde gelen yabancı katılımcılarından Pakistan, hem ürün-
lerini sergiledi hem de bir iş birliği anlaşmasına imza attı. Fuar

sırasında görüşme fırsatı bulduğumuz Pakistan Aeronautical Com-
plex (PAC) Yönetim Kurulu Başkanı Hava Korgeneral Javaid
Ahmed’den, Başlangıç Eğitim Uçağı (BEU) projesi ve bu proje için
teklif ettikleri Super Mushshak uçağı hakkında bilgi aldık. Piston
motorlu ve 3 kişilik bir uçak olan Super Mushshak, eğitim ve genel
maksat rollerinde kullanılıyor. Pakistan dışında; Güney Afrika, Irak,
İran, Suudi Arabistan ve Umman tarafından da kullanılan uçak, bu-
güne kadar toplamda 1 milyonu aşkın saat uçtu. Hava Korgeneral
Ahmed, kendisinin de 1.000 saat uçtuğu bu uçakların çok güvenilir
olduğunu belirterek, “Teknik değerlendirme aşamasında, Türk pi-
lotları, uçakla gündüz ve gece uçuşlar gerçekleştirdiler ve uçağın
performansından çok memnun kaldılar.” dedi. Sayısal bir kokpite
sahip olan Super Mushshak, 6 g’lik manevralar gerçekleştirebiliyor.
Hava Korgeneral Ahmed’e, JF-17 uçağı ile ilgili son durumu da sor-
duk. Hava Korgeneral Ahmed, Çin ile ortak geliştirdikleri ve %58’lik
bir paya sahip oldukları uçaklardan 50 tanesini teslim aldıklarını;
toplam 258 adet uçağı envantere sokmayı amaçladıklarını söyledi.
Uçağın tasarımına ve yazılımına hakim olmaları sayesinde; Selex
ES üretimi radar ve Indra üretimi radar ikaz alıcısı gibi Batı kaynaklı
aviyonikleri uçağa entegre edebildiklerini de belirtti. Fuar sırasında,
Pakistan’ın Heavy Industries Taxila (HIT) firması ile Selex ES ara-
sında, bir mutabakat muhtırası da imzalandı. 2003, 2004 ve 2006
yıllarında Pakistan, Selex ES’ten, toplam 615 adet THETIS termal
nişangâhı satın almıştı. İmzalanan muhtıra, HIT ve Selex ES’in, bu
nişangâhların garanti sürelerinin sonrasında bakım ve idamesinin
gerçekleştirilmesi için birlikte çalışmasını öngörüyor.

Pakistan’ın Gündemi, 
Başlangıç Eğitim Uçağı Oldu



Lockheed Martin’in (daha
öncesinde General
Dynamics’in) F-16 savaş

uçağı ve bu uçağa güç veren
F110 motoru aracılığıyla Türk
savunma ve havacılık sanayi-
sinin kazandığı teknik bilgi ve
birikim üzerinde yükselen TEI,
1985 yılında, General Electric,
TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay
Sanayii A.Ş.), Türk Silahlı Kuv-
vetlerini Güçlendirme Vakfı ve
Türk Hava Kurumu tarafın-
dan, bir ortak teşebbüs olarak
kuruldu.
TEI’nin parça üretim faaliyet-
leri, 1987 yılında, 12 farklı
motor parçasının üretimiyle
başladı. Günümüzde ise TEI
tarafından, 38 farklı sabit ve
döner kanatlı askeri ve ticari
motor programı için, 700’ün
üzerinde motor parçası üreti-
liyor. TEI tarafından üretilen
motor parçalarının tamamı,
dünyanın önde gelen uçak
üreticileri tarafından üretilen
B787 Dreamliner ve Airbus
A380 gibi en son nesil uçakla-
rın tüm uçuş güvenliği 
gerekliliklerini karşılayacak
düzeyde.
Şirket ayrıca, ileri düzey parça
üretimi faaliyetleri de yürüten
tam bir uçak motorunu üreti-
cisi olma yolunda, yeni tekno-
lojik imkânlar ediniyor. Bu
yeni imkânların arasında, ta-
mamen farklı ve kritik imalat
teknolojileri gerektiren yek-

pare pale-disk (blisk) ve yek-
pare disk grubu (spool) üre-
timi de bulunuyor. Boeing ve
Airbus’un tek koridorlu jet
uçaklarının daha düşük ve-
rimliliğe sahip motorlarının
yerini alacak yeni LEAP mo-
torları için parça üretilmesi
amacıyla GE ve TEI arasında,
blisk üretimine yönelik bir an-
laşma da imzalandı.
Sürekli genişleyen döner ve
sabit motor parçaları ürün
yelpazesi ile TEI, hem sivil
hem de askeri uçak motoru
programlarına yönelik, her yıl
yaklaşık 35 yeni parçanın üre-
tim sorumluluğunu üstleni-
yor. Üretilecek yeni parçalar
ile ilgili bilgiler, TEI’nin mü-
hendislik birimine, farklı müş-
teriler tarafından katı
modeller olarak iletiliyor; mü-
hendislik birimi ise bu katı
modellerden yola çıkarak,
parçaların nasıl üretileceğine
ve üretimde hangi tezgâh ve

kesme takımlarının kullanıla-
cağına karar veriyor.
Uygulanacak üretim yöntemi
belirlendikten sonra, bu bilgi-
ler, CNC programcılarına 
aktarılıyor. CAM imalat 
programını oluşturmak için 

Siemens NX kullanılıyor ve
CNC kodlar, TEI bünyesi dâhi-
linde, her takım tezgâhı türü
için ayrı olarak hazırlanan son
işlemciler (post processors)
tarafından oluşturuluyor.
TEI’nin çok sayıda farklı
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ADVERTORIAL

TEI de VERICUT’ı Tercih Etti
TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), havacılık
ve uzay sanayisinin gelişimine teknolojik
olarak katkıda bulunan ürün ve hizmetler
sunmak ve Türkiye’de kalıcı bir uçak 
motoru sanayisinin oluşturulmasını 
sağlamak amacıyla kuruldu. TEI’nin
dünya çapında tanınan, yüksek kaliteli ve
rekabetçi ana uçak motoru üreticisi olma
yönündeki vizyonu, ileri düzey üretim
teknolojilerine ve CNC tezgâhlarına 
gerçekleştirdiği yatırımlar tarafından
destekleniyor. Bunların arasında, kapalı
devre işleme (closed-loop machining / CLM)
için tezgâh üzerinde ölçüm yapma 
uygulamaları da yer alıyor. Bu çerçevede,
CGTech tarafından geliştirilen ve 
TEI’nin de müşterileri arasında yer aldığı
VERICUT simülasyon ve doğrulama 
yazılımı, TEI’nin parça işlemede 
kullandığı tezgah takımlarını korumakla
kalmayıp, aynı zamanda şirketin 
teknolojik girişimlerini de destekliyor.
Cemil Cem ALPAY* / calpay@ucgenyazilim.com
*Yönetici, Üçgen Yazılım Ltd. Şti.

TEI, hem sivil hem de askeri uçaklara yönelik 
uçak motor programlarını yürütüyor.

TEI’nin en gelişmiş 
çok eksenli tezgâh takımları, 

VERICUT tarafından korunuyor.
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Mazak ve DMG takım tezgâhı
bulunuyor. Bu tezgâhların son
işlemcileri, NC yazılımına dair
geniş bir bilgi birikimi kullanı-
larak oluşturulan ve imalat
süreçlerinde yüksek verimlilik
sağlayacak şekilde optimize
edilen oldukça uzmanlaşmış
sistemlerdir.
TEI’de, 10 adet CAD/CAM 
lisansı, 3 adet VERICUT Sie-
mens Nx arayüzü lisansı ile
dosya aktarımlarının en hızlı
ve verimli şekilde gerçekleşti-
rilmesini sağlamak için 
destekleniyor. NC program-
lama tamamlandıktan sonra, 
VERICUT programı, CAM
programcıları tarafından par-
çaların her biri için çalıştırılıp
uygulanıyor. Parça üretiminde
kullanılan hammaddeler, 1 ila
200 arasında alt parça içeren;
kütük, döküm veya sıcak dö-
vülmüş hammadde olabilir;
dolayısıyla, üretim hızı yük-
sektir ve programlama aşa-
masında yapılacak herhangi
bir hata durumunda, yanlış iş-
lenen ham maddenin düzeltil-
mesi ya da değiştirilmesi çok
zor; hatta neredeyse imkân-
sızdır.
Motor üretim programları,
motorların hem sıcak hem de
soğuk bölümlerinde kullanı-
lan parçalar içerir. Bu parça-
lar; Inconel, Hastelloy ve
Waspaloy gibi çeşitli nikel
bazlı süper alaşımlardan üre-
tilebileceği gibi, titanyum ve
alüminyum alaşımlarından da
üretilebilir. Parçaların işleme
süresi, özellikle işlenmesi zor
malzemelerden kesilip üreti-
len karmaşık parçalar için 200
saati bulabilir; dolayısıyla
ürünlerin yoğun teslimat
programında, yanlış üretilen

parçaların düzeltilmesi ve 
değiştirilmesinden kaynakla-
nacak zaman kaybına taham-
mül edilemez. Bu durum,
VERICUT’un kullanımını daha
da önemli kılıyor.
1.200’ün üzerinde çalışanı ve
200 adet CNC tezgâhına 
karşın CAM desteği sağlayabi-
lecek 7 CNC programcısı ol-
ması sebebiyle TEI’nin CNC 
programlama birimi, üretim
sürelerini ve verimliliği iyileş-
tirmek için, sürekli baskı altın-
dadır. İşleme zamanı ve
süreçleri iyileştirme yönün-
deki bu baskı; makine ve 
parçaların korunması ve ve-
rimliliğin optimize edilerek iyi-
leştirilebilmesi için, VERICUT
simülasyonunun kullanımını
gerekli kılıyor.

Ölçüm Yapmanın
Avantajları
Kapalı devre bir üretim sis-
temi kurmuş olan TEI, özel
hazırlanmış tezgâh problama
makroları ile işlenen parçala-
rın doğruluğunu hâlihazırda
kontrol ediyor. Ayrıca TEI, Tür-
kiye’de VERICUT’ı kullanarak
gelişmiş bir ölçüm ve denet-
leme sistemini kuran da ilk
firma. VERICUT’ta prob çarp-
malarının kontrolü normaldir;
ancak TEI, VERICUT modelle-
rini kullanarak operasyon ha-
zırlık aşamasında ve imalat
sürecinin önceden belirlenmiş
noktalarında tam ölçüm simü-
lasyonu kullanmaya da başladı.
Bu kapsamda, operatör ham-
maddeyi makineye yerleştir-
dikten sonra, TEI tarafından
geliştirilen parça probu,
ölçüm makroları kullanılarak
malzeme üzerinde ilk ölçüm-
ler gerçekleştiriliyor. Veri

noktaları, tasarlanan modele
ve G54 çalışma koordinat sis-
temine göre hazırlanıyor; iş-
lemler sırasında uygulanması
gereken takım ofsetleri ise bu
noktalardan sağlanan veri-
lerle hesaplanıyor.
Parçanın prob ile ölçülüp
doğru bir final kesimi gerçek-
leştirilmesinin öncesinde, ya-
pılan kaba kesimin ardından,
prob ölçümü ve bir ölçüm ke-
simi geliyor. Parça üzerinde
hâlâ istenmeyen bölümler
kalmış ise prob ölçüm makro-
ları ile ofset hesaplanıyor ve
bu offset, takıma uygulanarak
final kesimi yeniden yapılıyor.
Yapılan son bir prob ölçümü
ile parçanın istenilen tasarıma
uyup uymadığı teyit ediliyor ve
bir sonraki parça, işlenmek
üzere sisteme yerleştiriliyor.
Ölçüm kesimi ve final kesimi
için yapılan ölçüm sadece bir-
kaç dakika sürüyor, ancak
ölçüm sisteminin kurulması
ise biraz daha fazla zaman
alabiliyor.
Üretimi tamamlanan parçala-
rın, yine de tüm CMM kontrolleri
gerçekleştiriliyor ve müşteriye
bildiriliyor. VERICUT tarafından
desteklenen ölçümler, süreç-
lerin kontrol edildiğine dair bir
iç güvence sağlıyor. Makinele-
rin kapalı devre işleyişi ise
günde 24 saat ve asgari sayıda
personel ile çalışmalarına
imkân tanıyor. TEI, söz konusu
ölçüm sistemi ile uyumlu en
gelişmiş tezgâh takımlarına
sahip olmayı planlıyor.
VERICUT sisteminin Mart
2012’de kurulmasından ön-
ceki dönemde, NC program-
ları, doğrudan tezgâhlar
üzerinde, deneme amaçlı
hammaddeler kullanılarak ve

çarpma ihtimaline karşı,
düşük kesme ve ilerleme hız-
ları uygulanarak değerlendiri-
liyordu. Tesisteki üretilen
parçaların çeşitliliği göz
önüne alındığında, bu son de-
rece zaman alıcı bir işlemdi.
Deneme amaçlı parçalar
hâlen TEI’de kullanılıyor; bu-
nunla birlikte, bu tür parçalar,
artık sadece kesim koşulları-
nın istenilen yüzey özelliklerini
sağlayacak şekilde doğru ger-
çekleştirilip gerçekleştirilme-
diğini belirlemek amacına
hizmet ediyor.
VERICUT yazılımı sayesinde,
hatalı üretim ve kayıp oranı da
azaltıldı. Bu yazılım kurulup
kullanılmaya başlanmadan
önce, NC programının belli
hatalar yapıp yapmadığı yö-
nünde bazı tereddütler oluşa-
biliyordu; ancak söz konusu
kontrol yazılımının devreye
alınması ile birlikte, NC prog-
ramını kullanan operatörler,
bu programın doğru işlediğin-
den ve kullanıma uygun 
olduğundan emin olmaya
başladılar.
Piyasaya düzenli olarak sürü-
len yeni makineler ve tezgâh
takımları, işletmeler açısın-
dan ayrı bir risk teşkil ediyor.
En doğru ve verimli işlem sü-
reçlerinin belirlenebilmesi için,
makine ve tezgâh tedarikçileri
tarafından son derece ayrıntılı
teknik bilgiler sunulmasına
rağmen, her makinede mevcut
olan seçenek ve parametreler,
bu makinelerin her birini farklı
ve benzersiz kılıyor. Bu 
durumlarda da makine ve tez-
gâh takımlarının doğru ayarlan-
ması ve gerekli simülasyonların
yapılabilmesi için VERICUT’a
ihtiyaç duyuluyor.
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Gelişmiş CNC programları,
VERICUT ile kontrol ediliyor.

DMG 5-eksenli
frezeleme makineleri.
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Naile BAYRAKTAR: Geçen yıl başarıyla
düzenlenen etkinliğin ardından, Havacılık
ve Savunma Sempozyumu’nu bu yıl da
tekrarladınız. Sempozyumdaki çalıştay
sayısında görülen artışı, mühendislerin
NI ürünlerine giderek daha fazla ilgi 
duyduğu şeklinde değerlendirebiliriz. 
Bu yılki etkinlik ile ilgili sizin 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Feras MOUALLA: Geçen yıl düzenlenen
sempozyum, başarılı bir etkinlikti. Saha
satış mühendislerimiz aracılığıyla kuv-
vetli ilişkiler geliştirdiğimiz çok sayıda
müşterimiz, bu sempozyuma katıldı.
Geçen yıl düzenlenen etkinliğin kazan-
dırdığı itibar ve kulaktan kulağa yayılan
olumlu görüş ve değerlendirmelerin, bu
yılki etkinliğe yönelik ilgi ve farkındalığın
artmasına yardımcı olduğunu düşünüyo-
rum. Dolayısıyla etkinliğe, yeni ve genç
katılımcılar da geldi. NI’nin hedefi; hâli-
hazırda devam eden marka farkındalığı
çalışmalarına odaklanmak, müşterilerle
ilişkilerini geliştirmek ve işletmenin
uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak
amacıyla müşterilerini elde tutmak.

Naile BAYRAKTAR: Bu etkinlikler ile
medyada artan varlığınız, NI’nin 
Türkiye’deki satışlarını nasıl etkiledi? 
Örneğin, sattığınız lisans sayısında, yeni
müşteri sayısında veya benzeri konularda
herhangi bir değişiklik oldu mu?
Feras MOUALLA: Kesinlikle… Medya-
daki varlığımız, firmamıza yönelik farkın-
dalığı arttırmak ve yeni müşteriler
çekmek konusunda son derece etkili
oldu. Medya faaliyetleri, bize yeni yollar
göstermek ve piyasada karşımıza çıka-
cak fırsatları arttırmak konusunda yar-
dımcı oluyor. Amacımız, NI’nin test,
ölçüm ve RF alanlarında bir teknoloji li-
deri olduğunu göstermek.

Naile BAYRAKTAR: NI, küçük ve orta 
büyüklükteki işletmeler (KOBİ’ler) ile
yakın bir şekilde çalışıyor. Hem geçen
sene hem de bu sene düzenlenen 
sempozyumlarda, KOBİ’lerin de stant 
açtıklarını ve sunumlar gerçekleştirdiklerini
gördük. NI’nin KOBİ’lerle ortaklığını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Feras MOUALLA: NI, “Planet NI” isimli
programı aracılığıyla KOBİ’leri kuvvetli
bir şekilde destekliyor. Bu programın
amacı, farklı ülkelerdeki mühendislere,
NI teknolojisine erişim sağlayarak, kendi
altyapılarını geliştirmek konusunda des-
tek olmak ve onları güçlendirmek. Bu
program ayrıca, girişimcilere ve 
KOBİ’lere, ülke ekonomisi ve pazarının

geliştirilmesine katkıda bulunacak çö-
zümler yaratmaları konusunda da des-
tek oluyor.
Ortaklıklar kurarak ve entegre çözümler
uygulayarak KOBİ’lerin büyümesini sağ-
lıyoruz. Bunun bir örneği olan ENOVAS
isimli KOBİ, başta Planet NI programı
aracılığıyla ortağımız oldu; daha sonra
da büyüyerek, bugün NI’ye 1 milyon
dolar katkıda bulunan bir İttifak Ortağı
(Alliance Partner) konumuna geldi.

Naile BAYRAKTAR: NI’yi rakiplerinden
ayıran başlıca farklılıkları neler?
Feras MOUALLA: NI, teknoloji alanında
öncü, sanayi alanında da lider bir firma.
Ürünlerimizin de en son ve ileri teknolo-
jileri içeren ürünler olduğunu söyleyebi-
lirim.
Grafik programlama yazılımları ile mo-
düler ve açık yapılı donanımları birleşti-
ren grafik sistem tasarımı yaklaşımı
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SÖYLEŞİ

NI, Türkiye’deki 
Ortaklarıyla Birlikte 
Büyüyor Geçen sene başarıyla 

düzenlenen sempozyumun
ardından National 
Instruments (NI), 2’nci
Havacılık ve Savunma
Sempozyumu’nu, 
15 Nisan’da, Ankara’da
düzenledi. Türkiye’deki
konumunu ve ağını 
sağlamlaştıran NI’nin
Türkiye, Doğu Akdeniz ve
Kuzey Afrika Bölge Satış
Yöneticisi Feras Moualla
ile NI’nin ürünleri 
hakkındaki en son 
gelişmeleri konuştuk ve
NI’nin Türkiye’ye 
yaklaşımı konusunda
bilgi aldık. 
Naile BAYRAKTAR
n.bayraktar@savunmahaber.com

NI sbRIO 9651
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sayesinde NI, mühendislerin, bir ürünün
tasarım döngüsü boyunca nasıl çalıştık-
larını yeniden tanımladı ve ürünlerin ge-
liştirme maliyetleri ile pazara sürülme
sürelerini azalttı.
NI’yi esas ayırt eden faktör ise mühen-
dislere ve bilim adamlarına, esnek ve
modüler platformlara dayalı ve farklı uy-
gulama ve sanayilerde kullanılabilen, öl-
çeklenebilir çözümler geliştirme imkânı
tanıması. Dolayısıyla NI, farklı pazar ve
sanayilerin talep ve ihtiyaçlarına cevap
verebiliyor. 
NI’yi rakiplerinden ayırt eden bir diğer
özellik ise sunduğu hizmetler: Faaliyet-
lerimizi sürdürdüğümüz ülkelerdeki
temsilcilerimiz aracılığıyla eğitim ve ser-
tifikasyon, danışmanlık, kalibrasyon ve
bakım programları, güvence program-
ları ve teknik destek gibi hizmetler sunu-
yoruz; ayrıca az önce belirttiğim gibi,
dünya çapında entegrasyon sağlayarak,
yerel İttifak Ortaklarımızla birlikte çeşitli
çözümler de sunuyoruz. 

Naile BAYRAKTAR: NI’nin yakın zamanda
Türkiye pazarına sürdüğü yeni ürünler var mı?
Feras MOUALLA: NI, pazarın talepleri ve
gereklilikleri doğrultusunda, müşterile-
rinin ihtiyaçlarına ve durumlarına göre
değiştirilebilen, esnek ve kullanıma hazır
donanım ürünleri sunuyor. NI, bu sene
piyasaya, 26,5 GHz’e kadar çalışabilen
Yüksek Performanslı Vektör Sinyal Ana-
lizörü ile Spektrum Analizörü ürünlerini
sürdü. NI’nin 765 MHz bant genişliği
sunan Vektör Sinyal Analizörü, sınıfının
en iyi ölçüm performansı ve hızına sahip
bir ürün. Bu yüksek performanslı mikro-
dalga sinyal analizörü; telsiz iletişim, en-
tegre radyo frekans devrelerinin
karakterizasyonu, radar testleri, spekt-
rum izlemesi ve sinyal istihbaratı gibi zor
uygulamaların gereksinimlerini başa-
rıyla karşılıyor.
NI ayrıca, gömülü kontrol ve yakalama
(acquisition) için ilk Modül Üzerinde Sis-
tem (System On Module / SOM) olan 
NI sbRIO 9651 ürününü de piyasaya
sürdü. Bu ürün, Xilinx Zynq tam prog-
ramlanabilir Yonga Üzerinde Sistem
(System on a Chip / SoC)’i, ufak bir PCB

üzerinde, bellek gibi diğer destekleyici
bileşenlerle birleştiriyor. Özel bir yazılım
içeren bu ürün, ayrıca kullanıma hazır ve
Linux tabanlı entegre gerçek zamanlı bir
işletim sistemine de sahip.
Ölçüm sistemleri alanında ise NI, yeni-
den konfigüre edilebilen bir osiloskop
olan NI PXe-5171R ürününü piyasa
sürdü. 8 kanallı ve yüksek çözünürlüklü
bir osiloskop olan bu sistemde, 14-Bit ve
250 MS/s kanalları, tek yüksek bant ara-
lığına sahip bir PXIe modülüne yerleşti-
rildi. Ürün ayrıca, PXIe modülü ile NI
Virtual Bench’i de tek bir cihazda buluş-
turuyor. Son derece yeni ve değişik bir
tezgâhüstü cihazı konseptine dayalı olan
bu sistem; 5 temel aygıt, bir cihaz ve ko-
layca anlaşılan ve kullanılan bir yazılım
ara yüzünden oluşuyor.
Az önce belirttiğim sistemler; ürünleri-
nin performansını güncellemek ve art-
tırmak için onlara sürekli yatırım yapan
NI’nin, bu sene piyasaya sürdüğü ürün-
lerden sadece birkaçı. NI, gelirinin en az
%16’sını Ar-Ge için harcıyor.

Naile BAYRAKTAR: NI, istihdam yaratılması
konusunda ne gibi fırsatlar yaratıyor?

Feras MOUALLA: NI’nin, daha fazla is-
tihdam yaratılması konusunda, hem
doğrudan hem de dolaylı olarak katkı
sağladığını söyleyebilirim. NI, Türkiye’de
yeni çalışanlar işe alarak; onlara NI ça-
lışanları olarak uzun ve başarılı bir kari-
yer fırsatı sunarak; sürekli eğitim
imkânları sağlayarak ve yoğun çalışma-
ları ile başarılarını takdir ederek Tür-
kiye’deki istihdama doğrudan bir katkıda
bulunuyor. Ayrıca NI, Planet NI programı
aracılığıyla, ülke pazarında çeşitli hiz-
metler sunan KOBİ’lere destek olarak,
Türkiye’deki istihdama dolaylı olarak da
katkıda bulunuyor.

Naile BAYRAKTAR: Türkiye ile ilgili 
geleceğe dönük planlarınız neler?
Feras MOUALLA: NI, ürünlerinin son
kullanıcıları ile doğrudan ilişkiler geliş-
tirmeyi amaçlıyor; dolayısıyla NI’nin Tür-
kiye’de varlığını sürdürmesi önemli.
2006 yılında, Türkiye’deki varlığını geliş-
tirmek için bir ofis açan NI, önümüzdeki
dönemde de Planet NI programı ve 
KOBİ’leri desteklemeye devam edecek.

NI’nin Türkiye, Doğu Akdeniz 
ve Kuzey Afrika Bölge Satış Yöneticisi
Feras Moualla’ya, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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NI’nin KOBİ’lere 
verdiği destek,
IDEF 2015 sırasında, 
KOBİ’lerin ürün ve 
çözümlerini NI Standında 
sergilemeleri ile bir kez daha gözler
önüne serildi.

NI’nin yeni, yüksek performanslı Vektör Sinyal Analizörü
NI PXIe-5668R

NI PXIe-5171R
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Etkinlik Gündemi Ana Sponsorudur.

ETKİNLİK GÜNDEMİ

Birol TEKİNCE: Size ilk olarak, yurt 
dışına yönelik genelde nasıl bir savunma
politikası izlediğinizi sormak istiyorum.
Son 10 yıl boyunca sergilenen performansı
göz önünde bulundurduğunuzda, 
Norveç ile Türkiye arasındaki savunma
ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Morten TILLER: Norveç, küçük bir sa-
vunma sanayisine sahip, küçük bir ülke.
Silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının
%70’ten fazlasını, yurt dışından tedarik
ediyoruz. Dolayısıyla yurt dışında yeni iş
birliği fırsatları aradığımızda, amacımız
sadece yeni yetenekler için yatırım fırsat-
ları bulmak değil; aynı zamanda, ürünle-
rin yaşam döngüsü konusunda destek
alabileceğimiz yeni ortaklar da bulmak.
Geçtiğimiz 10 sene içerisinde, Türkiye ve
Norveç, savunma sanayisi alanında, farklı
yönlerde geliştiler. Türk savunma sana-
yisi, Türkiye’nin, çoğu alanda bağımsız ve
kendine yeten bir ülke olmasını sağlaya-
cak şekilde kapasitesini geliştirirken,
Norveç savunma sanayisi, hem Norveç
Silahlı Kuvvetlerine hem de dünyadaki
diğer ülkelere ihracat yapılabilecek yük-
sek teknoloji çözümleri geliştirmeye
odaklandı. Türk ve Norveç savunma sa-
nayilerinin izlemiş oldukları bu iki farklı
yol, aynı zamanda, iki ülke arasında, iş
birliği açısından da eşsiz fırsatlar yarattı.

Birol TEKİNCE: Özellikle Kongsberg’in
Türk savunma sanayisi ile iş birliğine
gösterdiği ilgiyi göz önünde 
bulundurduğumuzda; IDEF 2015’te 
Türk yetkililerle gerçekleştirilen 
toplantılar akabinde, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM)’nın Türk Tipi 
Hücumbot ihalesi konusundaki 
düşüncelerinizi bizimle paylaşabilir misiniz?

Morten TILLER: Kongsberg, Türk sa-
vunma sanayisi ile uzun yıllardır ortaklık
içinde. Bildiğim kadarıyla bu konu, Türk
yetkililerle IDEF fuarında yapılan görüş-
meler sırasında gündeme gelmedi. Bu
ihale konusunda, SSM’nin sizi daha iyi
bilgilendirebileceğini düşünüyorum.

Birol TEKİNCE: Aynı şekilde, Norveç’in
Skjold sınıfı botlarını inşa eden Umoe
Mandal tersanesinin bu ihalenin bilgi
çağrısına verdiği yanıt konusunda neler
söyleyebilirsiniz?
Morten TILLER: Umoe Mandal, geç-
mişte, Norveç Deniz Kuvvetlerine, Skjold
sınıfı botları başarıyla teslim etti. Bu eşsiz
ve özel botlar için yeni iş fırsatları arayan
Umoe Mandal, bu çerçevede Türk Deniz
Kuvvetlerine yapılabilecek satışlar konu-
sunda, Türk savunma sanayisiyle iş birliği
imkânlarını araştırıyor. Norveç’te, özel-
likle petrol ve balıkçılık sektörlerinde
gemi kullanan firma ve kuruluşlar, yeni
gemilerinin inşası için Türkiye’ye sipariş

veriyorlar. Norveç’in, bu konuda Türkiye
ile ilgili olumlu deneyimleri, Umoe Man-
dal’ın girişeceği iş birlikleri konusunda
da umut vaat ediyor.

Birol TEKİNCE: Savunmanın denizcilik
tarafında güçlü firmalarınız ve ayrıca
ABD savunma pazarında güçlü ortaklarınız
olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda,
Norveç olarak, acaba Türkiye’nin 
denizaltı modernizasyonu, Köprüüstü ve
Küresel Deniz Tehlike ve Emniyet Sistemi
(GMDSS) simülatörleri, deniz eğitim 
sistemleri, mayın karşı tedbir sistemleri
ve liman denetim sistemleri gibi ihalelere
katılmayı düşünüyor musunuz?
Morten TILLER: Deneyimlerimize daya-
narak söyleyebilirim ki savunma sanayi-
leri arasında yeni iş birlikleri kurmak,
zaman alan bir süreç. Norveç, geçen
sene Türkiye’ye, çeşitli toplantılar dü-
zenlemek için bir savunma sanayisi he-
yeti gönderdi. Türk yetkililer, bir sonraki
toplantının, 2016’nın sonbaharında dü-

Hazırlayan: Birol TEKİNCE 
btekince@savunmahaber.com
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İstanbul’da, 5-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen IDEF 2015 fuarı sırasında,
Norveç Ulusal Silahlanma Direktörü Morten Tiller ile Norveç ve Türkiye 
arasındaki savunma ilişkileri konusunda görüşme fırsatımız da oldu.

Norveç Ulusal Silahlanma Direktörü Morten Tiller:  

“Savunma sanayilerimiz 
arasındaki iş birliğinin daha
da büyüyeceğinden eminim.”
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zenlenebileceğini belirtti. Bu toplantı-
ların ne tür iş birliklerine yol açabilece-
ğini, bekleyip zamanla göreceğiz.
Norveçliler arasında âdet, beklentileri
fazla abartmadan, sessiz ve sakin bir
şekilde çalışarak hedefe ulaşmaktır.

Birol TEKİNCE: Türkiye’nin hava savunma
sistemi geliştirmeyi amaçlayan çok sayıda
projesi mevcut. Hava savunma sistemleri
ile ilgili Norveç’in yürüttüğü çalışmalar
konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Morten TILLER: Kongsberg firması, 
Norveç için NASAMS hava savunma sis-
temini geliştirdi. Ayrıca Kongsberg ile
Raytheon arasındaki iş birliği, dünyada
birçok ülkeye ihraç edilen başarılı bir
hava savunma sisteminin geliştirilmesini
sağladı.

Birol TEKİNCE: Bir Norveç firması olan
Kongsberg ile bir Türk firması olan 
ROKETSAN’ın, Avustralya’nın, F-35 
uçaklarında kullanmayı planladığı seyir
füzeleri için başlattığı ihalede yarıştığını
görüyoruz. Bu konuyla ilgili neler 
söyleyebilirsiniz?
Morten TILLER: Yüksek teknoloji sis-
temlerinin devamlı gelişimini sağlayabil-
mek adına, farklı savunma sanayilerinin
silahlı kuvvetleri için en iyi çözümleri bul-
maları önemlidir. Dolayısıyla savunma
sanayileri arasında rekabet, olumlu bir
şeydir. Avustralya’nın, gelecekte kullana-
cağı deniz taarruz füzesi ihalesinin de ka-
tılımcılarından biri olarak Norveç,
müşterek taarruz füzesi (Joint Strike
Missile / JSM)’nin geliştirilmesi ve F-35A
uçaklarına entegrasyonu ile ilgili olarak
Avustralya’yla resmi iş birliği başlatılması
konusunda görüşmelere devam ediyor.

Birol TEKİNCE: Eklemek istediğiniz
başka bir konu var mı?
Morten TILLER: IDEF, Türk savunma
sanayisinin, geliştirdiği ve teslim ettiği
yeteneklerde yaptığı iyileştirmelerle
ileri doğru önemli adımlar attığını gös-
terdi. Türkiye ve Norveç, NATO mütte-
fikleridir; ayrıca her iki ülkenin de ABD
ile offset anlaşmaları bulunuyor. Yete-
neklerimizi ve kapasitemizi anladıkça,
savunma sanayisindeki iş birliğimizin
daha da artacağına eminim.

Norveç Ulusal Silahlanma 
Direktörü Morten Tiller’e, zaman ayı-
rıp sorularımızı cevaplandırdığı ve ver-
diği bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

K A N A D A

Ivan
ALLAIN

Rütbesi Deniz Albay
Görevi Savunma  Ataşesi
Akredite Olduğu Azerbaycan, Gürcistan
Diğer Ülkeler ve Türkmenistan
Görev Başlangıç Ağustos 2014  
Bitiş Tarihleri Ağustos 2017
Doğum Yeri Eel River Crossing, 

New Brunswick
n Kanada Kraliyet Askeri

Koleji
Eğitim n NATO Savunma Koleji

n Diğer Ulusal/
Uluslararası Eğitim ve
Öğretim Kurumları

Kanada Silahlı Kuvvetleri
Kara, Deniz, Hava ve 
Özel Kuvvetlerinin özel 

Askeri birimlerinde, farklı görevlerde
Meslek 30 yıl hizmet etmiştir. Çeşitli
Hayatı ülkelerle ve farklı savaş 

bölgelerine intikal ederek
hizmet vermiştir.

Bildiği Yabancı İngilizce, Fransızca 
Diller ve Akadyaça
Medeni Durumu Evli ve 1 çocuklu 
İRTİBAT BİLGİLERİ

E-posta (görev) Ivan.Allain@international.gc.ca

Kanada Milli Günü, 25 Haziran’da, Ka-
nada Büyükelçiliği’nde verilen bir

resepsiyonla kutlandı. Büyükelçi John
Holmes ve Savunma Ataşesi Albay Ivan
Allain’in davetlileri kapıda karşıladığı ge-
ceye, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen
Genelkurmay II’nci Başkanı Orgeneral
Yaşar Güler, askeri ve sivil yabancı mis-
yon temsilcileri, Türk savunma sanayisi
firmalarından temsilciler ile çok sayıda
davetli katıldı.
İki ülkenin milli marşlarını müteakip
yaptığı konuşmada Büyükelçi Holmes; 
7 Haziran seçimi için Türk Milleti’ni teb-
rik etti ve 148’inci kuruluş yıldönümüne

katılan misafirlere teşekkür etti. Gecede,
Ankara’daki çeşitli diplomatik misyon
görevlilerinden kurulu “Funk Congress”
topluluğu da sahne aldı.

Kanada Milli Günü’nde Seçim Vurgusu

Soldan sağa: Kanada Büyükelçisi John Holmes ve
Savunma Ataşesi Albay Ivan Allain

Soldan sağa: Genelkurmay II’nci Başkanı Orgeneral 
Yaşar Güler ve Savunma Ataşesi Albay Ivan Allain
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İtalya Milli Günü, 2 Haziran’da, İtalya Bü-
yükelçiliği’nde verilen bir resepsiyonla

kutlandı. İtalya Büyükelçisi Luigi Mattiolo,
Misyon Başkan Yardımcısı Ludovico Serra
ve Askeri Ataşe Deniz Albay Daniele Civi-
co’nun eşleriyle birlikte davetlileri kapıda
karşıladığı resepsiyona; Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk Si-
lahlı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da
görev yapan yabancı misyon temsilcileri
ve askeri ataşeler ile Türk ve İtalyan fir-
malarının temsilcileri katıldı.
Resepsiyonda, Büyükelçi Mattiolo, Avrupa
Birliği Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Rauf
Engin Soysal ve Dışişleri Bakanlığı Müs-
teşar Yardımcısı Büyükelçi Murat Salim
Esenli, beraber geldikleri sahnede birer
konuşma yaptılar. Büyükelçi Mattiolo, İtal-
ya’nın, Türkiye’nin 4’üncü büyük ekono-
mik ortağı olduğunu hatırlattı ve “Beraber
çalıştığımız müddetçe daha iyisini de ya-
pabiliriz.” dedi. Büyükelçi Soysal, bugüne
kadar, Avrupa ve Akdeniz bölgesinde kar-
şılaşılan sorunlara karşı Türkiye ve
İtalya’nın beraber çalıştığını belirtti. Bü-
yükelçi Esenli ise konuşmasında; iki ülke-
nin en üst seviyede gerçekleşen politik ikili
ilişkilerine değindi ve özellikle göçmen so-
runu gibi, Akdeniz bölgesinde meydana
gelen ortak sorunlarda başarılı iş birlikle-
rine vurgu yaptı.
Gecenin ilerleyen bölümünde düzenlenen
bir törenle, İtalya Devlet Nişanı, konula-
rında Türkiye-İtalya ilişkilerine katkı sağ-
layan; Başbakanlık Başmüşaviri Murad

Bayar, Prof. Durdu Kundakçı ve Dr. Veli
Tören’e verildi. Savunma Sanayii Müste-
şarı olarak görev yaptığı dönemde, Türkiye
ve İtalya savunma sanayilerinin gelişme-
sine katkılarından dolayı, Bayar, “Com-
mendatore dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana” nişanını almasını mü-
teakip yaptığı konuşmada: “En teknolojik
helikopter, geçen yıldan beri Türk Kara
Kuvvetleri envanterine girmiş; arama kur-
tarma gemileri, tarihi Akdeniz mülteci kri-
zinde Sahil Güvenlik Komutanlığınca

kullanmış; deniz güvenliğine katkı sağla-
mak için deniz devriye uçakları, Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı saflarına katılmış ve
son olarak, uydu entegrasyon ve test mer-
kezimiz, Türk uzay sanayisi için Cumhur-
başkanımız tarafından açılmıştır. Bunlar,
iki ülkenin iş birliğinin meyveleridir. Bu ba-
şarı, iki ülkenin mühendisi, teknisyeni ve
uzmanları tarafından gerçekleştirilmiş bir
ortaklık ve takım çalışmasının sonucudur
ve ben hayatım boyunca bu projelerdekine
benzer bir sinerji görmedim.” dedi.

İtalya Devlet 
Nişanları, İtalya
Milli Günü’nde 
Verildi

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir de
İtalya Milli Günü Resepsiyonu’na katıldı.

Soldan sağa: İtalya Savunma Ataşesi Dz. Alb. Daniele Civico ve eşi, Misyon Başkan Yardımcısı Ludovico Serra,
İtalya Büyükelçisi Luigi Mattiolo ve eşi

Türkiye-İtalya ilişkilerine katkı sağlayan kişilere İtalya Devlet Nişanı verildi.
Soldan sağa; Prof. Durdu Kundakçı, İtalya Büyükelçisi Luigi Mattiolo, 
Dr. Veli Tören ve Murad Bayar

Soldan sağa: Bulgaristan Kara, Deniz ve Hava Ataşesi Alb. Aleksandar Lupov, Slovakya Savunma Ataşesi Tuğg. Jozef
Viktorin, İtalya Savunma Ataşesi Dz. Alb. Daniele Civico, Çek Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Alb. Jindrich Stanek,
Japonya Savunma Ataşesi Dz. Alb. Yoshinaga Kamo
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Birol TEKİNCE: Slovenya Silahlı 
Kuvvetleri Günü hakkında bize neler 
söylemek istersiniz?
Albay Milan KRANJEC: Slovenya Silahlı
Kuvvetleri Günü, aslında 15 Mayıs günü
kutlanıyor. Bundan 24 sene önce, 
15 Mayıs günü, Slovenya, ilk defa askere
aldığı birinci nesil askerlerini eğitmeye
başladı. Yaklaşık 1 ay sonra ise Slovenya,
bağımsızlığını ilan etti. Ardından, kısa bir
süre sonra ise Slovenya’nın bağımsızlık
savaşı başladı.
Slovenya Silahlı Kuvvetleri (SSK), 1991
yılında beri önemli bir gelişim geçirdi.
Ayrıca SSK’nın bireysel bazda savun-
maya dayalı bir sistemden, kolektif sa-
vunmaya dayalı bir sisteme geçişinin
yanı sıra zorunlu askerliğe dayalı bir sis-
temden, profesyonel orduya geçişi de
beraberinde büyük değişiklikler getirdi.
Zorunlu askerlik kapsamında görev
yapan en son askerler, görevlerini 2003
yılında tamamladı. Bu seneden itibaren
ise SSK, profesyonel bir yapıya büründü.
Zorunlu askerliğe dayalı bir ordudan
profesyonel bir orduya geçiş, berabe-
rinde hem zihniyet hem de işleyiş açısın-
dan önemli değişiklikler getirdi.
Ayrıca SSK tarafından verilen bireysel ve
kolektif eğitim ve öğretimin yoğunluğu
da arttı. Barış için Ortaklık (Partnership
for Peace, PfP) programına katılımımız
da arttırıldı. SSK personeli, 2000 yılında,
ilk defa NATO’nun KFOR görevinde yer
aldı; 2004 yılında ise askerlerimiz,
NATO’nun Afganistan’daki ISAF görevine
katıldı.

Birol TEKİNCE: Bildiğimiz kadarıyla 
Slovenya, dünya barışına yönelik 
çabalara ve görevlere ayrı bir önem 
veriyor. Bu konuyu biraz daha 
açabilir misiniz?

Slovenya Silahlı Kuvvetleri, 
24. Yıl Dönümünü Kutluyor
Slovenya Silahlı Kuvvetleri Günü, 9 Haziran günü, Ankara’da düzenlenen bir 
resepsiyon ile kutlandı. Resepsiyonda davetliler, Slovenya’nın Türkiye’deki 
Savunma Ataşesi Albay Milan Kranjec tarafından karşılandı. Etkinliğe, Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nden çok sayıda temsilcinin yanı sıra birçok askeri ve 
sivil yabancı misyon temsilcisi ile çeşitli kurumlardan üst düzey yetkililer katıldı.
Resepsiyon sırasında, Slovenya Savunma Ataşesi Albay Milan Kranjec’ten bilgi
alma fırsatımız da oldu.
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Albay Milan KRANJEC: Ayrıntılara gir-
meden önce, SSK’nın, Haziran 2015 iti-
barıyla 7.108 personelinin olduğunu
hatırlatmak isterim. SSK’nın uluslar-
arası operasyon ve görevlere katılımı,
SSK’nın bölgesel ve küresel güvenliğe
doğrudan yaptığı bir katkıdır. Bu operas-
yonlara önem veriyoruz; çünkü bölge ba-
zında ve bölgeler genelinde barış, aynı
zamanda Slovenya için de barışın bir ga-
rantisidir. SSK’nın bu çerçevede katkısı,
önemli ve inkâr edilemez.
1997’den bugüne, yaklaşık 4.700 SSK
personeli, NATO, AB ve BM’nin uluslar-
arası operasyon ve görevlerine katıldı.
BM çatısı altında dâhil olduğumuz görev-
ler; Arnavutluk’ta ALBA, Kıbrıs’ta 
UNFICYP, Suriye’de UNTSO ve UNSMIS
ve Lübnan’da UNIFIL görevleridir; ayrıca
Mare Nostrum – Lampedusa olarak ad-
landırılan, insani yardım amaçlı harekata
da katıldık. NATO çatısı altında KFOR,
ISAF ve Irak’taki harekâta dâhil olduk.
AB çatısı altında ise ALTHEA, Çad’da
EUFOR ve Mali’de EUTM görevlerine
dâhil olduk. Bu görevlere, günde orta-
lama 380 personelimiz ile katıldık. Sonuç
olarak SSK personelinin yarısından faz-
lası, uluslararası operasyonlarda yer
aldı. Personelimizin, her daim yüzde 5’i,
dünya çapındaki barış operasyonlarına
katkıda bulunuyor.

Birol TEKİNCE: NATO operasyonlarına
katkılarınızın yanı sıra  SSK’nın 2004 
yılında NATO’ya katılmasının ardından
başka ne tür değişiklikler gerçekleşti?
Ayrıca önümüzdeki 10 yıl için planlarınız
neler?
Albay Milan KRANJEC: NATO’ya katıldı-
ğımızdan beri, SSK sürekli bir değişim hâ-
linde. Bu değişiklikler, bazı dönemler daha
yoğun oluyor; bazı dönemlerde ise daha
düşük yoğunlukta seyrediyor. Ancak, nere-
deyse hiçbir yıl, birliklerimizin ve komuta
kadememizin yapısında önemli organizas-
yonel değişiklikler olmadan geçmedi. Slo-
venya’nın NATO İttifakı’na önemli bir katkısı
da geçtiğimiz Mayıs’ta kurulan, Çokuluslu
Dağ Harbi Mükemmeliyet Merkezi’dir.
SSK, yakın gelecek için, Çerçeve Ülkeleri
ya da Çerçeve Ülke Grupları ile ilgili du-
yuruların erkenden yapılmasının, NATO
Mukabele Müdahale Kuvvetleri (NRF) ile
Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev
Kuvvetlerinin (VJTF) başarısı için son de-
rece önemli olduğunu düşünüyor.
NATO’nun, “28 için 28” ilkesinin gerek-
liliklerini gerçekleştirebilmek açısın-
dan, Slovenya gibi, çerçeveye dâhil

olmayan (non-framework) ülkeler ile
özellikle sınırlı kaynak ve askeri imkân-
lara sahip ülkeler için en büyük zorluk,
planlanan 3 yıllık NRF dönemleri için
yeterince ve sürdürülebilir bir desteğin
sağlanmasıdır. Gelecekte uygulanacak
tüm olası çözümler ve yeni ortaya çıkan
konseptler, bir şekilde bu zorlukları
yansıtmalıdır. Ancak Slovenya, yine de
her koşulda, Hazırlık Eylem Planı (RAP)
ile ilişkili yükümlülüklerini yerine geti-
recektir.

Birol TEKİNCE: Okuyucularımız için, 
Türkiye ile Slovenya arasındaki savunma
ilişkilerinden bahsedebilir misiniz?
Albay Milan KRANJEC: Slovenya Cum-
huriyeti, bağımsızlığını kazandığından ve
özellikle de bir NATO üyesi olduğundan
beri, Türkiye Cumhuriyeti’ni, her zaman
savunma ve askeri alanlarda önemli bir
ortak olarak gördü. Slovenya Cumhuri-
yeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti arasındaki Askeri İşbirliği An-
laşması, iki ülkenin savunma bakanları
tarafından, 23 Ekim 2001 tarihinde,
Ljubljana’da imzalandı. Slovenya Cum-
huriyeti, Türkiye’ye ilk daimi savunma
ataşesini, 1 Ekim 2013 tarihinde atadı.
Her iki ülkenin savunma bakanlıklarının
önde gelen temsilcileri, düzenli olarak
NATO ve Güney Doğu Avrupa Savunma
Bakanları (SEDM) inisiyatifleri kapsa-
mında görüşüyor; ayrıca ikili görüşmeler
de yapılıyor.

Birol TEKİNCE: İki ülkenin silahlı 
kuvvetleri arasındaki ilişkilerden 
bahsedebilir misiniz?
Albay Milan KRANJEC: SSK ve TSK
mensupları, hem uluslararası operas-
yon ve görevler çerçevesinde hem de
askeri tatbikatlar çerçevesinde iş birliği
yapıyorlar.
SSK mensuplarının, Türkiye’deki sa-
vunma eğitimi programlarına katılabil-
mesi konusunda tanınan fırsatlardan
dolayı müteşekkiriz; bu eğitim fırsatla-
rından olabildiğince istifade etmeye 
çalışıyoruz. Her iki ülkenin savunma 
bakanlığından temsilciler, çeşitli 
kurs, seminer ve konferanslar çerçe-
vesinde, düzenli olarak bir araya 
geliyorlar. Askeri liderlerimiz ve su-
baylarımız, kıdemli Türk subayları ta-
rafından SSK askeri okullarında
verilen dersleri gayet faydalı buluyor-
lar. Önümüzdeki dönemde de eğitmen
değişimlerinin bu şekilde devam et-
mesini ümit ediyoruz.
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Birol TEKİNCE: Her iki ülkenin savunma
bakanlıkları arasındaki iş birliğinin 
geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Albay Milan KRANJEC: Slovenya Cumhu-
riyeti Savunma Bakanlığı, ortak menfaatle-
rin söz konusu olduğu alanlarda, Türkiye
Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile iş
birliğini güçlendirmek istiyor. Bu açıdan
Sloven ve Türk savunma sanayileri arasında
iş birliğine büyük önem veriyoruz; önümüz-
deki süreçte de bu tür ilişkileri dikkatlice
planlamayı öngörüyoruz. Burada özellikle
vurgulamak isterim ki Slovenya’nın devlete
bağlı savunma şirketleri yok; ancak Slo-
venya Cumhuriyeti Savunma Bakanlığının
en önemli görevlerinden birisi, savunma
sanayisine destek olmak. Dolayısıyla şu ana
kadar, savunma bakanlarımızın Türkiye’ye
gerçekleştirdiği ziyaretlere eşlik eden he-
yetlere, savunma sanayisi temsilcilerini de
dâhil ettik. Elbette Türk savunma sanayisi
temsilcileri de bakanlar düzeyinde Tür-
kiye’den Slovenya’ya gerçekleştirilen ziya-
retlere davetliler.

Birol TEKİNCE: Sektörümüzdeki 
gelişmeleri yakından takip eden bir dergi
olarak, Slovenya savunma sanayisine ilgi 
duyuyoruz. Bize, ülkenizin savunma sanayisi
ile iki ülkenin savunma sanayileri arasındaki
olası iş birliği fırsatları konusunda neler 
söyleyebilirsiniz?
Albay Milan KRANJEC: Slovenya sa-
vunma sanayisi, Slovenya’nın uzun bir
geçmişe sahip sanayi geleneğine ve mü-
hendislik uzmanlığına dayanıyor. İhra-
cata odaklılık, bilgiye yatırım, yeni

teknolojiler ve uluslararası standartların
uygulanması, Sloven sanayisini şekillen-
diren ana unsurlar. 
Ülkemizin savunma sanayisinin başlıca
ihracat pazarları; Avrupa Birliği, Güney
Doğu Avrupa ve diğer bölgeler.
Slovenya, 2004 yılında NATO’ya katıldı-
ğından beri, NATO standartlarına uyum
ve birlikte çalışabilirlik ilkeleri, yeni sa-
vunma proje ve programlarımızın temel
ilkeleri oldu. Sloven firmaları, üniversi-
teleri ve araştırma enstitüleri arasındaki
iş birliği ise devamlı artıyor.
Sloven savunma firmalarının başlıca faal
olduğu alanlar ise askeri teçhizat, ta-
banca ve hafif silah parçaları, mühimmat,
patlayıcıların depolanması ve taşınması,
KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve
Nükleer) savunması, muharebe alanı yö-
netimi, sınır kontrolü, telekomünikasyon,
insansız sistemler ve çeşitli özel ürün,
teknoloji ve mühendislik hizmetlerini
kapsıyor. Sloven savunma sanayisi, diğer
ülkelerin savunma sanayileriyle iş birli-
ğine açıktır ve bu tür iş birlikleri kurmaya
kararlıdır. Bölgedeki önde gelen sa-
vunma sanayisi ürünleri üreticisi ve aynı
zamanda bir müttefik olarak Türkiye,
bizim büyük ilgi gösterdiğimiz bir ülkedir.
KBRN Hafif Keşif Araçları projesi olarak
adlandırılan Sloven projesi, Türk ve Slo-
ven savunma sanayileri arasındaki başa-
rılı ve verimli iş birliğinin bir örneğidir. Bu
proje kapsamında Otokar, sınıfının en iyi
keşif aracı olan Cobra’yı temin ederken,
EM-Tronic isimli Sloven firması ve ortak-
ları ise proje için en son teknoloji KBRN

tespit cihazları ve destekleyici sistemleri
sağladılar.
Son zamanlarda Sloven savunma sana-
yisi, Türkiye’deki düzenlenen IDEF sa-
vunma fuarının düzenli katılımcılarından
birisi oldu; firmalarımızın bu etkinliğe ka-
tılımı, Slovenya’nın, Türkiye ile iş birliğini
geliştirmeye yönelik uzun vadeli hedef ve
kararlılığının bir göstergesidir.
Slovenya ve Türkiye savunma sanayileri
arasında kuvvetli bir iş birliğinin temel-
lerini oluşturmak yönünde, “Slovenya
Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti arasında Savunma ve
Teknik İşbirliği Anlaşması” görüşmele-
rine devam ediliyor. Slovenya ve Tür-
kiye, hâlihazırda bu anlaşmayı gözden
geçirip güncelliyorlar. Söz konusu an-
laşmanın amacı; savunma ürünleri ve
hizmetlerinin geliştirilmesi, üretimi, te-
dariki ve bakımı ile teknik ve lojistik
destek alanlarında daha etkin iş birliği
sağlayarak, iki ülkenin savunma sana-
yileri arasındaki askeri ve teknik iş bir-
liğini geliştirmek.
Slovenya’daki savunma ürünleri üretici-
lerinin çoğu, Slovenya Savunma Sanayisi
Kümelenmesi (GOIS) altında toplanmış-
tır. Sloven savunma sanayisi ile ilgili ay-
rıntılı bilgilere, http://giz-gois.si internet
sayfasından ulaşılabilir.

Slovenya’nın Türkiye’deki Savunma
Ataşesi Albay Milan Kranjec’e, zaman
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.

Soldan sağa: MSI Dergisi Yayın Koordinatörü Birol Tekince, Peru Savunma Ataşesi Alb. Henry Acosta Bernuy, Yunanistan Askeri Ataşesi Alb. Grigorios Bountliakis, Yeni Zelanda
Savunma Ataşesi Alb. Peter Wood, Slovenya Savunma Ataşesi Alb. Milan Kranjec, Slovakya Savunma Ataşesi Tuğg. Jozef Viktorin, Meksika Deniz Ataşesi Tuğa. Raul Sanchez Mar-
tinez, Polonya Savunma, Askeri, Deniz ve Hava Ataşesi Alb. Andrzej Gorzynski, Kuveyt Devleti Askeri Ataşesi Tuğg. Ahmad Salem Al-Kharafi, Rusya Savunma Ataşesi Alb. Evgeny N.
Kondakov, İran Kara Ataşesi Alb. Hossein Bekhoon, Kosova Cumhuriyeti Askeri ve Savunma Ataşesi Yb. Bekim Osmani ve Arnavutluk Askeri Ataşesi Dz. Alb. Razie Mehmeti
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Finlandiya Savunma Kuvvetlerinin
Bayrak Günü, 4 Haziran’da An-

kara’da düzenlenen bir tören ile kut-
landı. Görev süresi Temmuz ayı
sonunda dolacak olan Albay Juha Wi-
hersaari ile selefi olan Deniz Yarbay
Jyrki Litmanen, resepsiyona katılan
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ni temsi-
len EDOK Komutanı Orgeneral Kamil
Başoğlu ile subayları, yabancı sivil ve
askeri ataşe ve diplomatları ve eşlerini,
girişte karşıladılar.
Büyükelçi Nina Vaskunlahti, yaptığı
açılış konuşmasında, “Her iki ülkenin
savunma bakanlıklarınca yakın za-
manda imzalanan ‘Niyet Beyanı’, sa-
vunma ekipmanlarının araştırılması,
geliştirilmesi, üretimi ve tedarikinin

yanı sıra endüstriyel iş birliği alanında
da ortaklık için yeni yollar açacaktır.”
dedi. Vaskunlahti, konuşmasını, 
görevini tamamlayan Alb. Wihersaari’ye
teşekkür ederek ve yeni göreve başla-
yan Deniz Yarbay Litmanen’e hoş gel-
din diyerek sonlandırdı.
Finlandiya Savunma Ataşesi Alb. Juha
Wihersaari, 31 Temmuz’da, 3 yıl süre
ile yapmakta olduğu görevini, Dz. Yb.
Jyrki Litmanen’e devredecek. İsrail ve
Mısır’a da akredite olan Alb. Wiher-
saari, görevini, uzun yıllar beraber ça-
lıştığı Dz. Yb. Litmanen’e devrederken
Türkiye’deki görevine ilişkin kısa bir
değerlendirme de yaptı. Alb. Wiher-
saari, Türkiye ve Finlandiya arasındaki
ilişkilerin, hem momentumu hem de

farklı hususları içererek kademeli ola-
rak geliştiğini ve hizmet süresi boyunca
yaşadığı en önemli anın, iki ülke ara-
sında imzalanan Niyet Beyanı oldu-
ğunu ifade etti ve Finlandiya Bayrak
Günü’nün ilk defa Türkiye’de kutlan-
maya başlanmasının ve TSK’yı temsi-
len EDOK Komutanı Org. Başoğlu’nun
katılımının, gelişen ilişkilere en açık
örnek olduğunu belirtti.

Finlandiya Savunma Kuvvetlerinin
Bayrak Günü Kutlaması 
Ataşe Değişimine Rastladı

Soldan sağa; Savunma Ataşesi Deniz Yarbay Jyrki Litmanen (yeni) ve Savunma Ataşesi Albay Juha Wihersaari (eski) F İ N L A N D İ Y A
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ETKİNLİK GÜNDEMİ

Finlandiya’nın Türkiye’deki Savunma
Ataşesi Deniz Yarbay Jyrki Litmanen,
Türkiye ve Finlandiya arasındaki 

savunma alanındaki ilişkilere yönelik, 
MSI Dergisi’ne şu değerlendirmelerde 
bulundu: 
Finlandiya ile Türkiye arasındaki ortak
özelliklerden birisi, her ikisinin de geçmişi
nispeten kısa iki bağımsız demokratik ülke
olmasıdır. İki ülke arasında, 90 yılı aşkın bir
süredir devam eden iyi bir diplomatik ilişki
söz konusudur. Aralarındaki coğrafi mesa-
feye rağmen, her iki ülke de özellikle son
yıllarda, askeri alanlarda iş birliklerini ge-
liştirmek konusunda ortak bir irade ortaya
koymuştur. Finlandiya’nın Türkiye ile iş bir-
liğini geliştirmek ve devam ettirmek konu-
sundaki kararlılığının bir göstergesi de
Finlandiya’nın Ulusal Silahlanma Direktörü
Jukka Juusti’nin, hem IDEF 2013 hem de
IDEF 2015 etkinliklerine katılmasıdır.
Finlandiya ile Türkiye’nin savunma sanayisi
alanındaki ortak menfaatleri ve gelişen iş
birliklerinin sonucunda, Mayıs ayında, iki
ülke arasında bir niyet bildirgesi imzalandı.
Söz konusu bildirge uyarınca, her iki ülke;
Ar-Ge, üretim, ortak üretim, tedarik, sa-
vunma ürünleri ve hizmetleri için teknoloji
transferi yapmak ve savunma sanayisi gibi
alanlarda iş birliğine gitmek için, gelecekte
ortak faaliyetler düzenlemek konusunda
anlaştı.

Ayrıca her iki ülkenin savuma sanayisinin
gelişimine ve iş birliğine katkıda bulunacak
bir seminer ile ilgili hazırlıklar da devam
ediyor. Söz konusu seminerin, 2015 yılının
sonbaharında ya da 2016 yılının ilkbaha-
rında düzenlenmesi öngörülüyor.
Olası iş birliği alanlarından en güncel,
önemli ve yüksek katma değerli olanların-
dan biri, siber teknolojiler, özellikle de siber
güvenlik. Finlandiyalı konuşmacılar, Anka-
ra’da, 2013 ve 2014 yıllarında düzenlenen
Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Kon-
feranslarına katılmıştır. Daha da önemlisi,
bu konferanslara katılan Finlandiyalı siber
güvenlik firmalarının bazıları, Türkiye’de
faaliyet göstermeye ilgi duymaktadır.
Düzenlenen diğer faaliyetlerin yanı sıra
Finlandiya ile Türkiye arasındaki diplomatik
ilişkilerin 90’ıncı yıldönümü, çeşitli askeri
faaliyetlerle de kutlandı. Türk Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığının GABYA sınıfı fırka-
teynlerinden TCG Gaziantep (F-490),
2014’ün Nisan ayında, Helsinki’yi ziyaret
etti. Ayrıca Türk Yıldızları, geçtiğimiz Hazi-
ran ayında, Turku Airshow’da bir gösteri
yaptı.
Yıllar süren bir aradan sonra, iki ülkenin
karargâh subayları arasında, 6 ayda bir

gerçekleştirilen görüşmelere, Haziran
2014’te, Helsinki’de tekrar başlandı. Bir
sonraki toplantının, Türkiye’de gerçek-
leştirilmesi planlanıyor. Haziran 2014’te
yapılan karargâh toplantısının en öne
çıkan somut önerisi, Türkiye ve Finlan-
diya askeri okulları arasında öğrenci de-
ğişimine başlanmasıydı. Her iki taraf için
en büyük zorluk, şüphesiz, bu görüşme
ve programlara katılan öğrencilerin,
dersleri için yeni bir dil öğrenmeleri ge-
rekmesidir.
İki ülke arasında, belli aralıklarla perso-
nel değişimi yapılması, zaten bir süredir
devam eden bir uygulamadır. Örneğin,
Finlandiyalı subaylar, Türkiye’deki Barış
İçin Ortaklık Eğitim Merkezi’nde yürütü-
len faaliyetlere eğitmen olarak katılır-
ken, Finlandiya Silahlı Kuvvetleri
personeli ise Ankara’daki Terörizmle
Mücadele Mükemmeliyet Merkezi’ndeki
eğitim faaliyetlerine katılmaktadır.
Özetlemek gerekirse Finlandiya ile Tür-
kiye arasındaki iş birliği, her iki ülkenin
silahlı kuvvetleri ile savunma sanayileri
arasında artmıştır. Finlandiya, mevcut iş
birliği düzeyinin daha da arttırılıp geliş-
tirilmesini beklemektedir.

Finlandiya ile Türkiye Arasında 
Savunma İş Birliği Potansiyeli Mevcut

Rusya Milli Günü, 11 Haziran’da,
Rusya Büyükelçiliği’nde verilen bir

resepsiyonla kutlandı. Büyükelçi Andrey
Karlov, Ticaret Temsilcisi Tofik Melikov
ve Savunma Ataşesi Albay Evgeny Kon-
dakov ve eşlerinin davetlileri kapıda kar-
şıladığı geceye, Türk Silahlı Kuvvetleri
mensupları, askeri ve sivil yabancı mis-
yon temsilcileri, Türk savunma sanayisi
firmalarından temsilciler ile çok sayıda
davetli katıldı. Havai fişek gösterisiyle
tamamlanan gecede, Rus ve Türk mut-
fağından seçilen yiyeceklere, canlı per-
formans ile sergilenen Rus müzikleri
eşlik etti.

Rusya Milli Günü
Kutlandı

Soldan sağa: Rusya Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov ve eşi, Ticaret Temsilcisi Tofik Melikov,
Savunma Ataşesi Albay Evgeny N. Kondakov ve eşi

Soldan sağa: Yunanistan Savunma Ataşesi Alb. Lazaros
Kampouridis, Mısır Savunma Ataşe Yardımcısı Yb. 

Hautham Mokhtar, Yunanistan Deniz Ataşesi 
Dz. Alb. Nikolaos Tetradakos, Rusya Savunma Ataşesi
Alb. Evgeny N. Kondakov, Mısır Savunma Ataşesi Alb.

Amr Fawzy, İran İslam Cumhuriyeti Kara Ataşesi 
Alb. Hossein Bekhoon ve MSI Dergisi Yayın Koordinatörü
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